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ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/   
ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้จัดท าประชาคมใน
ระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับ
ชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้
รูปแบบของเทศบาลนคร   ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2562 นั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าซาง  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ทุกประการ ซึ่งเทศบาลต าบลป่าซาง  จะใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าซาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลป่าซาง ขอขอบคุณประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  ส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 

 
 เทศบาลต าบลป่าซาง  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
************************* 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

-แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
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-อาณาเขตติดต่อ   
ทิศเหนือ ติดเขต        ต้าบลศรีค ้า  อ้าเภอแม่จัน  และ 

ต้าบลแม่สลองใน  อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 

  ทิศใต้  ติดเขต  ต้าบลป่าตึง  อ้าเภอแม่จัน 

  ทิศตะวันตก ติดเขต  ต้าบลแม่สลองนอก และต้าบลแม่สลองใน  
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง  

  ทิศตะวันออก ติดเขต  ต้าบลสันทราย และต้าบลแม่จัน  อ้าเภอแม่จัน 

 
-ที่ตั งหมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง  ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน  ดังนี  

  หมู่ที่  1  บ้านร่องคี  
  หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง  
  หมู่ที่  3  บ้านป่าซาง  
  หมู่ที่  4  บ้านแม่สลองใน  
  หมู่ที่  5  บ้านปางปูเลย  
  หมู่ที่  6  บ้านป่าห้า  
  หมู่ที่  7  บ้านแม่คี  
  หมู่ที่  8  บ้านศรียางมูล  
  หมู่ที่  9  บ้านแม่คี  
  หมู่ที่  10 บ้านใหม่พัฒนา  
  หมู่ที่  11 บ้านหนองอ้อ  
  หมู่ที่  12 บ้านสันคือ  
  หมู่ที่  13 บ้านป่าดู่  
  หมู่ที่  14 บ้านแม่สลอง  
  หมู่ที่  15 บ้านป่าเมี ยง  

 -ที่ตั งส้านักงานเทศบาลต้าบลป่าซาง 
 ส้านักงานเทศบาลต้าบลป่าซาง  ตั งอยู่ที่เลขที่ 201 หมู่ที่ 1  บ้านร่องคี  ต้าบลป่าซาง  

อ้าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  
 หมายเลขโทรศัพท์   053-602660 
 หมายเลขโทรสาร  053-602737 
 สายด่วนแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย-ขอความช่วยเหลือ  053-602735 , 085-6525601 
 เวปไซด์   www.pasangmaechan.com 

http://www.pasangmaechan.com/
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื นที่รับผิดชอบเทศบาลต้าบลป่าซาง มีจ้านวน 15 หมู่บ้าน พื นที่ 46.60 ตารางกิโลเมตร มี

ลักษณะเป็นพื นที่ราบลุ่ม จ้านวน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,9,11,12  เป็นพื นที่ภูเขา จ้านวน 7 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,4,5,10,13,14,15 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศร้อนชื น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แบ่งเป็น 3 ฤดู 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ

แห้งแล้ง บางครั งเกิดพายุและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีพายุลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”  

 ฤดูฝน  เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม แต่อาจเกิดช่วง       
ฝนทิ งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ นรุนแรงและมีปริมาณฝนน้อยนานนับเดือน 
แต่ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซางช่วงที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  

 ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนองบางช่วงเวลา 
 1.4 ลักษณะของดิน  
 สภาพดินในเขตต้าบลป่าซาง  ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ 
พื นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกข้าว / ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ / สับปะรด / ถั่ว
เหลือง / เสาวรส เป็นต้น 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  

เทศบาลต้าบลป่าซาง มีพื นที่ครอบคลุมพื นที่ จ้านวน 15 หมู่บ้าน  ดังนี   
  หมู่ที่  1  บ้านร่องคี นายจตุพร ขะขอม  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  2  บ้านป่าซาง นายสกล ใจแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  3  บ้านป่าซาง นายระวิน ยาวิลาด  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  4  บ้านแม่สลองใน นายชายใหญ่ ใจกาศ              ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  5  บ้านปางปูเลย นางโสภา ธะนาค้า  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  6  บ้านป่าห้า นายปรีชา ค้าบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  7  บ้านแม่คี นายอนัน ศรีวิใจ  ผู้ใหญ่บ้าน 
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  หมู่ที่  8  บ้านศรียางมูล นายณรงค์ ขัตวิชัย  ก้านันต้าบลป่าซาง 

  หมู่ที่  9  บ้านแม่คี นางสาววารินทร์  มงคลดี  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  10 บ้านใหม่พัฒนา นายนิทัศน์ อินต๊ะแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  11 บ้านหนองอ้อ นายอาคม ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  12 บ้านสันคือ นายชณัฐพล จันทาพูน ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  13 บ้านป่าดู่ นายวีระพงษ์ เลอเลิศวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  14 บ้านแม่สลอง นายเฉลิม ทองค้า  ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  15 บ้านป่าเมี ยง นายอุดมพงษ์  พงษ์เดช  ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2 การเลือกตั้ง  
 เทศบาลต้าบลป่าซาง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าซาง เป็นเทศบาลต้าบลป่าซาง 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าซาง อ้าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย เป็น เทศบาลต้าบลป่าซาง  ตั งแต่วันที่ 18  กรกฎาคม  2551 เป็นต้นไป ตามประกาศลงวันที่ 16 
กรกฎาคม  2551 แบ่งเขตการเลือกตั งออกเป็น 2 เขต  ดังนี  

 เขตเลือกตั งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,10,13,14,15 

 เขตเลือกตั งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12 
  มีจ้านวนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง ดังนี  

1) นายพงษ์พันธ์    ขันค้ากาศ นายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง 
2) นางสาวเกศวรินทร์ ดอนอินผล รองนายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง 
3) นางสาวปิยะพร อริยะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง 
4) นายปวน  ผาลาด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง 
5) นายอุดม  ไร่เรือง  ประธานสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
6) นางสายพิณ  มูลรัตน์  รองประธานสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
7) นายเดช  ทองค้า  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
8) นายฉลอง  ปวงขันค้า สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
9) นายประทาน รินนายรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
10) นายสมชาย  สมบัติใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
11) นายสิงห์  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
12) นายเสกสันต์  แก้วน้า  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
13) นายนิรุธ  พรมแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
14) นายถนอมศักดิ์ ค้าหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง 
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3.ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ประชากรในเขตต้าบลป่าซาง  มีจ้านวนทั งสิ น  11,490  คน    แยกเป็น  ชาย  5,456  คน      

หญิง  6,034  คน  (ข้อมูลจากส้านักบริหารการทะเบียนเทศบาลต้าบลป่าซาง  ณ  10 มิถุนายน 2562)   
แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี  

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

หมูท่ี่ 1 บ้านร่องคี 298 311 609 
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง 421 501 922 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง 392 475 867 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน 369 396 765 
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย 347 464 811 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า 512 533 1,065 
หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี 316 311 627 
หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล 215 230 445 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี 371 411 782 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา 575 540 1,115 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ 300 340 640 
หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ 494 571 1,065 
หมู่ที่ 13 บ้านป่าดู่ 267 284 551 
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง 313 353 666 
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง 266 294 560 

รวมทั้งสิ้น 5,456 6,034 11,490 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 227 251 478 1.98 2.18 
05-09 269 240 509 2.34 2.09 
10-14 283 297 580 2.46 2.58 
15-19 303 280 583 2.64 2.44 
20-24 369 358 727 3.21 3.12 
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25-29 421 424 845 3.66 3.69 
30-34 404 410 814 3.52 3.57 
35-39 388 410 798 3.38 3.57 
40-44 365 384 749 3.18 3.34 
45-49 354 424 778 3.08 3.69 
50-54 442 534 976 3.85 4.65 
55-59 470 593 1,063 4.09 5.16 
60-64 427 481 908 3.72 4.19 
65-69 260 338 598 2.26 2.94 
70-74 171 207 378 1.49 1.80 
75-79 133 174 307 1.16 1.51 
80+ 170 229 399 1.48 1.99 
รวม 5,456 6,034 11,490 47.48 52.52 

 

 

 
 
จากแผนภูมิปิรามิดประชากรในเขตต้าบลป่าซาง  จะเห็นว่า โครงสร้างประชากรต้าบลป่าซาง

ปัจจุบัน ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดคือประชากรวัยท้างานและใกล้เกษียณอายุ มีจ้านวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ    
30-64  ปี  ประชากรกลุ่มรองลงมาคือกลุ่มนักเรียนและกลุ่มเริ่มท้างาน  อยู่ในช่วงอายุ 0-29  ปี  ซึ่งมี
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ปริมาณเพ่ิม ๆ ลด ๆ เป็นบางช่วงอายุ  เนื่องจากประชากรกลุ่มนักเรียนได้ออกไปศึกษานอกพื นที่  ส้าหรับ
กลุ่มวัยท้างานมีการออกไปหางานท้านอกพื นที่ และประชากรกลุ่มที่มีจ้านวนมากเป็นอันดับที่สาม ได้แก่
ผู้สูงอายุ  คือช่วงอายุ  60 ปีขึ นไป แต่จะเห็นได้ว่าแนวโน้มลดลง  เนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการคุมก้าเนิด 
ตามค้ากล่าวที่ว่า “ มีลูกมากจะยากจน ”   

อนาคต อีกประมาณ  20  ปี  ต้าบลป่าซาง จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ดังนั น  เทศบาลต้าบลป่าซาง 
จะต้องวางแผนรองรับจ้านวนผู้สูงอายุเหล่านี   โดยท้าโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ  เช่น โครงการ
ปราชญ์ชาวบ้าน  โครงการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือท้ากิจกรรมต่าง ๆ  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และหาก
การเพ่ิมประชากรยังลดลงอยู่เรื่อย ๆ ก็เป็นไปได้ว่าสัดส่วนคนในวัยท้างานจะมีน้อยลง  ส่งผลให้ประชากร
วัยท้างานต้องท้างานหนักขึ น  เพ่ือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ๆ  ดังนั น  เทศบาลต้าบลป่าซาง  ต้องเตรียม
วางแผนด้านการสงเคราะห์เบี ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีผู้เลี ยงดู และไม่มีผู้เลี ยงดู  รวมถึงเตรียมแผนงานด้าน
การให้ความช่วยเหลือประชากรในวัยนี  เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข อีกด้วย 
 

4.สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา   
 1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ้านวน  5  แห่ง 

 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 

 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 

 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 
 2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จ้านวน  1  แห่ง 

 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน  5   แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าห้า 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่คี-หนองอ้อ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สลอง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าดู่ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลป่าซาง 
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 4.2 สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลพระราชทาน ตั งอยู่บ้านป่าห้า  หมู่ที่  6   
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านใหม่พัฒนา ตั งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10    
3) ข้อมูลด้านสุขภาพ ตามข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน ปี 2562 ระดับต้าบล ดังนี  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน 

ที่ส ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1.เด็กแรกเกิดมีน ้าหนัก 2,500 กรัมขึ นไป 15 คน 15 คน - 
2.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน 

10 คน 10 คน - 

3.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามตาราง
สร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค 

680 คน 680 คน - 

4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

2,550 คร. 2,550 คร. - 

5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื องต้นอย่างเหมาะสม 

2,550 คร. 2,549 คร. 1 คร. 

6.คนอายุ 35 ปีขึ นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 4,563 คน 4,555 คน 8 คน 
7.คนอายุ 6 ปีขึ นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
3 วัน ๆ ละ 30 นาที 

6,814 คน 6,799 คน 15 คน 

 
 4.3 อาชญากรรม 
 ในเขตพื นที่ต้าบลป่าซาง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งเทศบาลต้าบลป่าซาง ก็ได้ด้าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยการขอความร่วมมือกลุ่ม
อาสาสมัครต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ให้ช่วยตรวจตรา สอดส่อง ในช่วงเวลากลางคืน รวมทั งตั งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจากข้อมูลความ
จ้าเป็นพื นฐาน ปี 2562 ระดับต้าบล พบว่า ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการส้ารวจ
ทั งหมด 2,550 ครัวเรือน ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ 2,549 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ครัวเรือน  ประกอบกับใน
พื นต้าบลต้าบลป่าซาง มีศูนย์ อป.พร.ต้าบลป่าซาง   จ้านวน 1  แห่ง  ตั งอยู่ เทศบาลต้าบลป่าซาง  หมู่ที่ 1 
และตู้ยามต้ารวจบ้านแม่สลอง-ป่าเมี ยง จ้านวน 1  แห่ง  ตั งอยู่ บ้านป่าเมี ยง  หมู่ที่ 15 เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 
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 4.4 ยาเสพติด 

 ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง  จากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังมีผู้ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบพื นที่ อ่ืนในเขตอ้าเภอแม่จัน ถือว่าน้อย  และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็
เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากผู้น้าฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื นที่ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนใน
พื นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ้า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต้าบลป่าซาง ในส่วนของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้าบลป่าซาง จะต้องมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกปี หากตรวจพบจะต้องถูก
ด้าเนินการทางวินัย ตามระเบียบของทางราชการ ส่วนประชาชนทั่วไปเทศบาลต้าบลป่าซางสามารถท้าได้
เฉพาะตามอ้านาจหน้าที่เท่านั น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ้านาจหน้าที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ แต่จะส่งเรื่องให้ทางอ้าเภอแม่จัน หรือแจ้ง
ให้ทางสถานีต้ารวจภูธรแม่จัน แล้วแต่กรณี  
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต้าบลป่าซาง ได้ด้าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ สรุปได้ดังนี  

1) ด้าเนินการจ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นประจ้าทุกเดือน โดยจ่าย
ตามความประสงค์ของผู้รับ โดยจ่ายเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 

3) ประสานการท้าบัตรคนพิการ 

4) ด้าเนินการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน 

5) ด้าเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์  
และประชาชนทั่วไป 

6) จัดตั งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
7) ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือ 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  เส้นทางการคมนาคมในพื นที่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และยังมีบางเส้นทางที่ยัง
เป็นถนนดินลูกรัง โดยเส้นทางเข้าสู่พื นที่การเกษตร ซึ่งมีเส้นทางหลัก ทางหลวงแผ่นดินที่ผ่านในพื นที่ ดังนี  

ถนนสายพหลโยธิน หมายเลข 1  จากอ้าเภอแม่จัน – อ้าเภอแม่สาย 

ถนนสายแม่สลอง – ปางปูเลย  จากปากทางแม่สลอง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2  
ถึง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 
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5.2 การไฟฟ้า 

 ปัจจุบันประชาชนในเขตพื นที่ต้าบลป่าซาง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100            
แต่ประชาชนยังประสบกับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื นที่  
เนื่องจากพื นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วนยังไม่เป็นที่สาธารณะ ประกอบกับ
งบประมาณของเทศบาลมีจ้านวนจ้ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เทศบาลต้าบลป่าซาง จึง
ไม่สามารถเข้าไปด้าเนินการได้ทุกพื นที่  แต่แก้ปัญหาเบื องต้นโดยประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย เพ่ือ
ท้าความเข้าใจกับประชาชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด้าเนินการ
ต่อไป  
 

 5.3 การประปา 

 ในพื นที่ต้าบลป่าซาง มีการใช้น ้าประปาทุกหมู่บ้าน แบ่งเป็นระบบประปาบาดาล ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค และระบบประปาภูเขา  ซึ่งมีปริมาณน ้าเพียงพอตลอดทั งปี  
 
 5.4 โทรศัพท์ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ในการติดต่อสื่อสาร  
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลป่าซาง  ไม่มีที่ท้าการไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์ประจ้าอ้าเภอ การ
ติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โดยผ่านหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน  
ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน และวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต้าบลป่าซางเป็นประจ้าทุกเดือน การขนส่ง
มีรถโดยสารประจ้าทางบริการ ส้าหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจ้านวนจ้ากัด วัสดุ ครุภัณฑ์
บางรายการเทศบาลต้าบลป่าซางด้าเนินการจัดซื อเอง แต่บางรายการที่มีราคาสูงมาก หากมีความต้องการ
ใช้งานหรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ก็สามารถยืมจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือหาก
ประชาชนมีความประสงค์จะใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีอยู่ ก็สามารถยืมใช้งานได้เช่นกัน 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  ข้อมูลจากแบบส้ารวจเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 

(1)  บ้านร่องคี หมู่ที่ 1   
มีพื นที่ทั งหมด  2,772 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   80   ครัวเรือน 

  600         ไร่    600    กก./ไร่     3,000     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน           .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(2)  บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2   
มีพื นที่ทั งหมด  930 ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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 นอกเขตชลประทาน   40   ครัวเรือน 

  400         ไร่    700    กก./ไร่     6,000     บาท/ไร ่    5,600     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน ถั่วเหลือง        .   13    ครัวเรือน 

             ไร่    225      กก./ไร ่  2,000      บาท/ไร่   3,000     บาท/ไร่ 
สวน เสาวรส          .    4    ครัวเรือน 

    8         ไร่  1,400      กก./ไร่   12,000    บาท/ไร่   14,000    บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 

(3)  บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 3   
มีพื นที่ทั งหมด  1,121 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   36   ครัวเรือน 

  250         ไร่    600    กก./ไร่     3,500     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน .        .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 

(4)  บ้านแม่สลองใน  หมู่ที่ 4   
มีพื นที่ทั งหมด  1,889 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   60   ครัวเรือน 

  586         ไร่    600    กก./ไร่     4,700     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน        .       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด    5    ครัวเรือน 

   80          ไร่    450     กก./ไร่     2,000      บาท/ไร ่   2,700    บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ         ครัวเรือน            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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                     .              ไร่ 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(5)  บ้านปางปูเลย  หมู่ที่ 5   
มีพื นที่ทั งหมด  3,146  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   26   ครัวเรือน 

  80         ไร่    70    กก./ไร ่     1,800     บาท/ไร ่    4,550     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน  ลิ นจี ่       .   5    ครัวเรือน 

   16          ไร่    800    กก./ไร่   2,000    บาท/ไร่  4,000     บาท/ไร่ 
สวน ยางพารา         .    13    ครัวเรือน 

   200          ไร่   750     กก./ไร่   1,000    บาท/ไร่   1,050     บาท/ไร่ 
สวน  กาแฟ               .    4    ครัวเรือน 

    20         ไร่   50     กก./ไร ่    1,800    บาท/ไร่  3,000     บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด    20    ครัวเรือน 

   200          ไร่    70      กก./ไร่   1,000    บาท/ไร่  1,406    บาท/ไร ่

  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
  ข้าวไร่ก่้า           . 

   6    ครัวเรือน 

   20          ไร่     60       กก./ไร ่   1,000    บาท/ไร่    2,400   บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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(6)  บ้านป่าห้า   หมู่ที่ 6   
มีพื นที่ทั งหมด  1,192 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   59   ครัวเรือน 

  550         ไร่    800    กก./ไร่     5,500     บาท/ไร ่    8,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน         .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .          ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(7)  บ้านแม่คี   หมู่ที่ 7   
มีพื นที่ทั งหมด  601  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   40   ครัวเรือน 

  450         ไร่    600    กก./ไร่     3,500     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
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2.2) ท้าสวน สวน         .       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด   7     ครัวเรือน 

   20          ไร่    80     กก./ไร่  1,000      บาท/ไร่  1,500     บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(8)  บ้านศรียางมูล  หมู่ที่ 8   
มีพื นที่ทั งหมด  506  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   30   ครัวเรือน 

  200         ไร่    60    กก./ไร ่     2,500     บาท/ไร ่    4,200     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน         .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(9)  บ้านแม่คี   หมู่ที่ 9   
มีพื นที่ทั งหมด  357 ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   31   ครัวเรือน 

  300         ไร่    700    กก./ไร่     4,000     บาท/ไร ่    5,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(10)  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 10   
มีพื นที่ทั งหมด  4,895 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   16   ครัวเรือน 

  160         ไร่    600    กก./ไร่     4,000     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน สัปรด        .   3    ครัวเรือน 

  100         ไร่  1,000    กก./ไร ่   4,000     บาท/ไร่   10,000     บาท/ไร่ 
สวน ยางพารา      .    3    ครัวเรือน 

  100       ไร่   100      กก./ไร่    1,500      บาท/ไร ่    3,000      บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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(11)  บ้านหนองอ้อ   หมู่ที่ 11   
มีพื นที่ทั งหมด  1,517 ไร ่  ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   65   ครัวเรือน 

  1,000         ไร่    750    กก./ไร่     4,500     บาท/ไร ่    7,500     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(12)  บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12  
มีพื นที่ทั งหมด  1,144  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   60   ครัวเรือน 

  550         ไร่    7,000    กก./ไร่     3,000     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
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2.2) ท้าสวน สวน ถั่วลิสง     .   10   ครัวเรือน 

   50        ไร่   100      กก./ไร่  2,000     บาท/ไร่   4,000     บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(13)  บ้านป่าดู่   หมู่ที่ 13   
มีพื นที่ทั งหมด 2,272  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   10   ครัวเรือน 

  60         ไร่    800    กก./ไร่     5,975     บาท/ไร ่    7,200     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน สัปรด        .   8    ครัวเรือน 

  100         ไร่    5,000   กก./ไร่  13,000     บาท/ไร่   15,000     บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด   80     ครัวเรือน 

  800           ไร่    495        กก./ไร ่     2,010   บาท/ไร่   2,970   บาท/ไร ่

  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(14)  บ้านแม่สลอง  หมู่ที่ 14   
มีพื นที่ทั งหมด  3,554  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   48   ครัวเรือน 

  575         ไร่    600    กก./ไร่     4,000     บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน          .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน            .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(15)  บ้านป่าเม้ียง  หมู่ที่ 15   
มีพื นที่ทั งหมด  3,146  ไร่   ดังนี  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   10   ครัวเรือน 

  74.2         ไร่    900    กก./ไร่     3,000     บาท/ไร ่    3,600     บาท/ไร่ 
2.2) ท้าสวน สวน ยางพารา        .   11    ครัวเรือน 

  139        ไร่   100    กก./ไร ่   1,500     บาท/ไร่  3,000     บาท/ไร่ 
สวน ปาล์ม          .    1    ครัวเรือน 

    10         ไร่   1,000     กก./ไร่   2,000     บาท/ไร่  4,000     บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท้าไร่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

            ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส้าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
6.2 การประมง 
ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลป่าซาง ไม่มีการท้าประมง แต่เป็นการจับปลาตามธรรมชาติส้าหรับการ

บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั น 
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6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ของประชาชนในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลป่าซาง เป็นการประกอบการในลักษณะเลี ยง

ในครัวเรือน เช่น การเลี ยงไก่  เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ้าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 
6.4 การบริการ 
 1) ปั้มน ้ามันและก๊าซ   จ้านวน  3 แห่ง 
 2) รีสอร์ท    จ้านวน  5 แห่ง 
 3) โรงแรม    จ้านวน  3 แห่ง 
 4) โกดังเก็บของ    จ้านวน  1 แห่ง 
 5) ร้านขายเฟอร์นิเจอร์   จ้านวน  - แห่ง 
 6) บ้านเช่า / ห้องเช่า   จ้านวน          63 แห่ง 
 7) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า /ขายอุปกรณ์ จ้านวน  2 แห่ง 
 8) ร้านขายชา    จ้านวน  3        แห่ง 
 9) ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ  จ้านวน  1 แห่ง 
 10) ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียง  จ้านวน  4 แห่ง 
 11) ร้านขายของช้า   จ้านวน          13 แห่ง 
 12) ร้านอาหาร    จ้านวน            3 แห่ง 
 13) อู่ซ่อมรถ    จ้านวน            6 แห่ง 
 14) ร้านเสริมสวย   จ้านวน          12 แห่ง 
 15) ตลาด    จ้านวน  4 แห่ง 
 16) โรงค้าไม้    จ้านวน           1 แห่ง 
 17) โรงส ี    จ้านวน  12 แห่ง 
 18) ขายรถไถ    จ้านวน  1 แห่ง 
 19) มินิมาร์ท    จ้านวน   5 แห่ง 
 20) ท้าโครงหลังคารถยนต์  จ้านวน   2 แห่ง 
 21) ร้านประดับยนต์   จ้านวน   3 แห่ง 
 22) ร้านสกรีนผ้า    จ้านวน   1 แห่ง 
 23) ร้านซ่อมรองเท้า   จ้านวน   1 แห่ง 
 24) จ้าหน่ายยางรถยนต์   จ้านวน   2 แห่ง 
 25) ร้านไดนาโม    จ้านวน   2 แห่ง 
 26) อู่ซ่อมหม้อน ้า   จ้านวน   1 แห่ง 
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 27) ร้านหนังสือ    จ้านวน   1 แห่ง 
 28) ผสมคอนกรีต   จ้านวน   1 แห่ง 
 29) ล้างอัดฉีด    จ้านวน   3 แห่ง 
 30) ร้านตีมีด    จ้านวน   2 แห่ง 
 31) ร้านตัดเย็บเสื อผ้า   จ้านวน   5 แห่ง 
 32) ร้านขายเสื อผ้า   จ้านวน   1 แห่ง 
 33) สถานพยาบาล   จ้านวน   6 แห่ง 
 34) ร้านคอมพิวเตอร์   จ้านวน   - แห่ง 
 35) กิจการตู้เกมส์   จ้านวน   4 แห่ง 

  36) ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   จ้านวน   7 แห่ง 
  37) ร้านถ่ายเอกสาร   จ้านวน   4 แห่ง 
  38) ร้านคาราโอเกะ   จ้านวน   4 แห่ง 
  39) ร้านเชื่อมโลหะ   จ้านวน   1 แห่ง 
  40) ร้านขายโลงศพ   จ้านวน   - แห่ง 

 41) ร้านเคาะพ่นสี   จ้านวน   2 แห่ง 
 42) อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวซอย จ้านวน  4 แห่ง 
 43) ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ้านวน  1  แห่ง 
 44) ท้าเฟอร์นิเจอร์/ขายเฟอร์นิเจอร์ จ้านวน  5 แห่ง 
 45) ผลิตน ้าดื่ม    จ้านวน  1 แห่ง 
 46) โรงงานรับซื อพืชผลทางการเกษตร จ้านวน  1 แห่ง 
 47) ฟาร์มสุกร    จ้านวน  1 แห่ง 
 48) ร้านกาแฟ    จ้านวน  6 แห่ง 
 49) ซ่อมจักรยานยนต์   จ้านวน  7 แห่ง 
 50) จ้าหน่ายถังพลาสติก   จ้านวน  1 แห่ง 
 51) โรงเรียนอนุบาล   จ้านวน  1 แห่ง 
 52) ประตูม้วน    จ้านวน  1 แห่ง 
 53) จ้าหน่ายกุ้ง    จ้านวน  2 แห่ง 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง มียังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่เทศบาลต้าบลป่าซาง  
ได้ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในชุมชน เช่น อ่างเก็บน ้าพระราชด้าริแม่เปิน ตั งอยู่บ้านป่าดู่     
หมู่ที่ 13 ด้านการพักผ่อน  ชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และตั งอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขา เผ่าอาข่า ซึ่งยังมีการ
ด้ารงชีวิตแบบดั งเดิมอยู่ , แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตั งอยู่บ้านหนองอ้อ 
หมู่ที่ 11 ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเป็นแนวทางการในการด้ารงชีวิต  
ประกอบกับพื นที่ทางเคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวส่วนบุคคล  เช่น  ไร่ชาฉุยฟง  และเป็นเส้นทางผ่านไป     
ดอยแม่สลอง ดอยตุง ได้อีกด้วย 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 ด้านอุตสาหกรรม ในพื นที่เทศบาลต้าบลป่าซาง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่มีการ
ประกอบกิจการขนาดเล็ก เช่น  โรงสีข้าว , อู่ซ่อมรถ  เป็นต้น 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ด้านการพาณิชย์ ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลป่าซาง เป็นการประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านขาย 
ของช้า , ร้านขายอาหารสัตว์ , ร้านจ้าหน่ายอาหารตามสั่ง  เป็นต้น 
 ด้านกลุ่มอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื นที่ต้าบลป่าซาง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การ
รวมกลุ่มจึงเป็นกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร เช่น กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด , กลุ่มเกษตรท้านา , กลุ่มผู้ปลูกเสาวรส 
เป็นต้น  

 
6.8 แรงงาน 

 จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 25-60 ปี อยู่ในวัยก้าลังแรงงาน    มีอาชีพ
ด้านการเกษตร  รับจ้าง  ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานบางส่วนไปรับจ้างท้างานนอกพื นที่ เนื่องจาก
ในพื นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจ้านวนมาก  พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ที่สวน และเป็นที่
อยู่อาศัย ประกอบกับค่าจ้างแรงงานในพื นที่ต่้ากว่าระดับจังหวัด 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   97  
     วัด      12    แห่ง         
       ส้านักสงฆ์  1    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  2 
        ส้านักคริตส์        2   แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน     ร้อยละ  1 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
-  ประเพณีวันขึ นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (รดน ้าด้าหัว)  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่พระ    ประมาณวันที่  17 เมษายน  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ)  ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณลีอยกระทง (งานยี่เป็ง , แห่แคร่) ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ท้าเครื่องจักสารใช้ส้าหรับในครัวเรือน , การท้าไม้กวาดดอกหญ้า , การทอผ้าลายตีนจก , การท้าผ้าบาติก ,  
การรักษาพยาบาลตามวิธีพื นบ้าน (หมอเมือง) 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ ่พูดภาษาพื นเมือง  และรองลงมาคือภาษาชนเผ่า  
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื นเมืองขึ นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้    
จ้าหน่ายบ้าง ได้แก่  ผ้าทอ ,  เครื่องจักรสานที่ท้าจากไม้ไผ่ , ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ    
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า   
น ้าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน ้าที่ได้จากน ้าฝน และบ่อน ้าตื น บ่อบาดาล และน ้าส้าหรับ

การเกษตรมาจากแม่น ้าทางธรรมชาติ เช่น แม่น ้าจัน แม่น ้าแม่สลอง ที่ไหลผ่านภายในต้าบลป่าซาง   
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8.2 ป่าไม้   
ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง มีแหล่งป่าไม้ที่ส้าคัญ  คือ สวนป่าชุมชนบ้านแม่สลอง , สวนป่า    

บ้านป่าห้า 
 
8.3 ภูเขา   
ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง มีหมู่บ้านที่ตั งอยู่ในเขตภูเขา ดังนี   

หมู่ที่ 1 บ้านร่องคี 
หมู่ที ่4 บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 13  บ้านป่าดู่ 
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง 
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี ยง 

 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในพื นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื นที่ส้าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล้าดับ  และมีพื นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่  ได้แก่  ดิน  น ้า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื นที่บางส่วนเป็นเขตภูเขา มีการบุกรุกแผ้วถาง เพ่ือท้า
การเกษตร  น ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ น  เพราะพื นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  
เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท้าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเริ่มต้นจากระดับ
ครัวเรือน  การจัดตั งธนาคารขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส้าคัญต่าง ๆ ในพื นที่ของตนเองและ            
ที่สาธารณะรวมทั งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ต้าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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9. อ่ืนๆ  
9.1  สรุปผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปี    

พ.ศ. 2562   
 ตามท่ีเทศบาลต้าบลป่าซาง ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอแม่จัน ได้ด้าเนินการส้ารวจข้อมูล
ความจ้าเป็นพื นฐาน ประจ้าปี  พ.ศ. 2562  เพ่ือน้าผลการส้ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นให้แก่
ประชาชน  ผลการส้ารวจพบว่า  ประชาชนในเขตเทศบาลนั น ไม่ผ่านเกณฑ์การส้ารวจตามร้อยละของ
ตัวชี วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ดังนี  
   

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
จ านวนที่ส ารวจ

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
1.เด็กแรกเกดิมีน ้าหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป 15 คน 15 คน 100 0 0 
2.เด็กแรกเกดิได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน 

10 คน 10 คน 100 0 0 

3.เด็กแรกเกดิถึง 12 ปี ได้รับวัคซนีป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างภูมิคุม้กันโรค 

680 คน 680 คน 100 0 0 

4.ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภยั และได้
มาตรฐาน 

2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 

5.ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื องต้นอย่างเหมาะสม 

2,550 คร. 2,549 คร. 99.96  1 คร. 0.04 

6.คนอายุ 35 ปีขึ นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจา้ป ี 4,563 คน 4,555 คน 99.82 8 คน 0.18 
7.คนอายุ 6 ปีขึ นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี

6,814 คน 6,799 คน 99.78 15 คน 0.22 

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบา้นมสีภาพ
คงทนถาวร 

2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 

9.ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส้าหรับดืม่และบรโิภคเพียงพอ
ตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลติรต่อวัน 

2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 

10.ครัวเรือนมีน ้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ    
45 ลิตรต่อวัน 

2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

2,550 คร. 2,546 คร. 99.84 4 คร. 0.16 

12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 
13.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภยัธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี 

2,550 คร. 2,547 คร. 99.88 3 คร. 0.12 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,550 คร. 2,549 คร. 99.96 1 คร. 0.04 
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15.เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี ยงดูเตรยีมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

149 คน 149 คน 100 0 0 

16.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 590 คน 456 คน 77.29  134 คน 22.71 
17.เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่า 15 คน 15 คน 100 0 0 
18.คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

0 คน 0 คน 0 0 0 

19.คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได ้

4,403 คน 4,280 คน 97.21 123 คน 2.79 

20.คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได ้ 3,832 คน 3,830 คน 99.95  2 คน  0.05 
21.คนอายุ 60 ปีขึ นไป มีอาชีพและรายได ้ 1,819 คน 1,813 คน 99.67  6 คน 0.33 
22.รายไดเ้ฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 2,550 คร. 2,550 คร. 100 0   0 
23.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 2,550 คร. 2,260 คร. 88.63 290 คร. 11.37 
24.คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา 7,034 คน 6,054 คน 86.07 980 คน 13.93 
25.คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี ่ 7,034 คน 6,593 คน 93.73  441 คน 6.27 
26.คนอายุ 6 ปีขึ นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั ง 

6,814 คน 6,809 คน 99.93  5 คน 0.07 

27.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน 

1,821 คน 1,820 คน 99.95  1 คน 0.05 

28.ผู้พิการไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชนภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

65 คน 65 คน 100 0 0 

29.ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

115 คน 115 คน 100 0 0 

30.ครัวเรือนมสี่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

2,550 คร. 2,550 คร. 100 0 0 

31.ครอบครัวมีความอบอุ่น 2,550 คร. 2,549 คร. 99.96 1 คร. 0.04 

 
 9.2  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ้าเภอ  
ต้ารวจ  โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น้าชุมชน  ร่วมท้ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความ
ไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2)  อ้านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  3)  ร่วมมือกับอ้าเภอ  เกษตรอ้าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์
จากดินและน ้าให้เหมาะสมกับพื นท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
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  4)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  5)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ     
  6)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจ ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ น โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  7)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรม งดสูบบุหรี่  งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก 
อบายมุขต่าง ๆ เพ่ือให้ประชานเกิดความตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และอบายมุขต่าง ๆ 
  8) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน      
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  ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************************* 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิ นผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยั งไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาควา มเหลื่อมล้ าอย่างยั่ งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ   วัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
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สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู

สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
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พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี       
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การ
ย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะ
ยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจ
มีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 
 นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี ่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่
แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมี
ความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  
และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่
ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
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รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่ จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับ
ต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ
ทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง  ๆ ข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มี
ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบ
บริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ         
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โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศ
มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความ
พร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
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ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาค
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ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

4.ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ 

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

มนุษย ์
(7)การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค 

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 

เสมอภาค 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2 เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี             
6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน 

1.สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ 
อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ ด้าน
เหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อ สหภาพเมียนมา  

1.2 พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม 106.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพ้ืนที ่
ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่
ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้ า ปิง วัง ยม 
น่าน สะแกกรัง และป่าสัก  

1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน  
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ 
สูงสุด คือ อุตรดิตถ์ ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี 2558 เท่ากับ 1,053.10 มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ เชียงราย ฝนตกน้อย
ที่สุด คือ ล าปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเชียงราย  

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2558 จากพ้ืนที่ภาครวม 106.03 ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที ่
ป่าไม้ 56.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 พ้ืนที่ท าการเกษตร 32.50 ล้านไร่ หรือร้อยละ 30.6 และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ อ่ืนๆ 17.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของพ้ืนที่ภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  
1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนล าน้ า มีความอุดม 

สมบูรณ์ ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้ าต่างๆ เหมาะสม ส าหรับการท านา ประมาณ 16.4 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ 20.0 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 18.9 ของพ้ืนที่ภาค 
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
อุทัยธานี ก าแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก พิจิตร ปิง ยม น่าน วัง    

1.5.2 แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 8 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม  
ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ า สาละวิน ลุ่มน้ ากก ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ าสะแกกรัง ล าน้ าหลักของภาค ได้แก่ แม่น้ าปิง 
แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมี
แหล่งน้ าธรรมชาติ ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ 
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(พิจิตร) นอกจากนี้ยัง มีแหล่งน้ าบาดาลส าคัญในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งล าพูน      
ส าหรับภาคเหนือตอนล่าง มี แหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึง
จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของน้ าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ท่ีบริโภคได้  

1.5.3 ป่าไม้ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้มากท่ีสุดของประเทศ ในปี 2560 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  
56.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 55.2 ของพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศ ลักษณะเป็น  
ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และ
แม่ฮ่องสอน  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้  
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร  

สิ้นสุด ที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าข้ีเหล็ก เป็น
ระยะทาง ทั้งสิ้น 994.75 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทาง
หลวง แผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือ
ระยะทาง 545.78  กิโลเมตร  

2.1.2  เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South Economic  
Corridor : NSEC) หรือเส้นทาง R3A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
สปป.ลาว เข้าสู ่ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ผ่าน ทางหลวงหมายเลข 1 ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์  

2.1.3 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic  
Corridor : EWEC) หรือเส้นทาง R2 เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดย
เชื่อมโยงจาก เมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 สู่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลก-
เพชรบูรณ์ เข้าสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต) เป็นเส้นทาง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS)  

2.2 รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสายตะวันออก  
เฉียงเหนือท่ีสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.3 สนามบิน มี 12 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
เชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย  
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2.4 ด่านชายแดน มี 8 ด่านถาวร 21 จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ 
ประเทศ เพ่ือนบ้าน  

2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ 
ทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ  

2.6 บริการสาธารณูปโภค  
2.61 ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและ 

เขื่อนผลิต กระแสไฟฟ้าที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ล าปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ (ก าแพงเพชร) เขื่อน
สิริกิติ ์(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแม่งัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)  

2.6.2 ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ในพื้นที่ความ 
รับผิดชอบ ของส านักงานประปาเขต 9 (เชียงใหม่) และ ส านักงานประปาเขต 10 (นครสวรรค์) นอกจากนี้มี
ระบบประปา ของ อปท. และประปาหมู่บ้าน  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  

3.1.1 เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี  
2559 เท่ากับ 1,132,861  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลง 
เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของประเทศ  

3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี 2559  
ภาคบริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 56.3 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ ส าหรับ
โรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ 24.5 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย เพียง
ร้อยละ 19.2 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  

3.1.3 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ ในปี 2559 เศรษฐกิจ 
ภาคเหนือ ขยายตัวร้อยละ 1.8 ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ 3.3 เป็นผลจากการหดตัวของภาคเกษตรที่
ลดลงมาก ถึงร้อยละ 6.0 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่ าท าให้เกษตรกร
ลดการผลิต ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของเกษตรกร ขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา โดยเฉพาะสาขา
การค้าส่งและ ค้าปลีก และสาขาการให้บริการทางการเงินฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 และ 7.0 ตามล าดับ  

3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ 
ภาค ต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 98,999 บาทต่อคนต่อปี ยังห่างจาก
ระดับประเทศ เกือบ 1 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดล าพูน (172,717  
บาท) ก าแพงเพชร (137,882 บาท) และเชียงใหม่ (130,034 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ
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พ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดแพร่ (64,83 บาท) สุโขทัย (64,732 บาท) และแม่ฮ่องสอน 
(61,255 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ าที่สุดในภาค  

3.1.5 พ้ืนที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาด 
เศรษฐกิจใหญ่ ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ 19.6 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร 
ร้อยละ 9.4 นครสวรรค์ ร้อยละ 9.2 และเชียงรายร้อยละ 8.8 ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร้อย
ละ 1.1 ทั้งนี้พ้ืนที่เศรษฐกิจ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก  

3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
3.2.1 ภาคเกษตร  
1) ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได ้

หลัก ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 277,361 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ จากพืช 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการท าเกษตร 
แปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง ส าหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดย
ระบบ การผลิตปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน แต่มีแนวโน้ม
ขยายสู่ เชิงพาณิชย์พืชอินทรีย์ส าคัญ ได้แก่ ชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผัก
และผลไม้เมืองหนาว  

2) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2559 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
รวม 32.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของ 
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ  
เหมาะส าหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการท าเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือ 
ตอนบนมีพ้ืนที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ 10 
ไร่ ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์  

3) พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยใน 
ปี 2559 มีสัดส่วนร้อยละ 27.8 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.9ครอบคลุม พ้ืนที่
ประมาณ 9.02 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.6 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ พ้ืนที่โครงการชลประทาน ของ
ภาคเกือบร้อยละ 70 อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพ้ืนที่ ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร 
ค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 27.3 จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ า ในฤดู
แล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย  
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3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม  
1) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ในปี  

2559 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า 217,161 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.2 ของผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด 
ร้อยละ 49.7 ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์
จาก แร่อโลหะ และเครื่องแต่งกาย ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น 
วัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมใน
ภาคเหนือ ตอนล่าง จังหวัดก าแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/
ชีวมวล โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร ส าหรับภาคเหนือตอนบน ในนิคม
อุตสาหกรรมล าพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเต็มพ้ืนที่แล้ว และมี
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  

2) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์  
ที่มีอัตตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นแหล่งจ าหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and 
Folk Art) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 10 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งในช่วงปี 
2555-2558  โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการ
ขยายตัวเฉลี่ย ของจ านวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ 29.4 ต่อปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
เป็นเมืองส าหรับ นักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ 
Startup โดยส านักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การ
สนับสนุน  

3.2.3 การค้าชายแดน  
1) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา และ  

สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม 153,183.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 
การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี 2555-2560 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 19.3 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศท าให้มีความต้องการสินค้า เพ่ือ
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อุปโภคบริโภคสูง และการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง 
ด่านทุ่งช้าง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อย
ละ 52.0 และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ 30.5 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่าน   
แม่สาย สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อาทิ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ าตาลทราย เครื่องโทรสาร
พร้อม อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าน าเข้า อาทิพลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จาก
สัตว์ ผักและผลไม้ พืชน้ ามัน และสินค้าเกษตร ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 2 แห่ง 
ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ าเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2) โครงสร้างการค้าชายแดนจ าแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี 2560 มูลค่าการค้า  
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมา 92,294.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาเป็น สปป.ลาว 41,431.29 
ล้านบาท ร้อยละ 27.0 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการน าเข้าพลังงาน 
ไฟฟ้า และการพัฒนาพื้นที่ในแขวงบ่อแก้วและหลวงน้ าทา ท าให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า 19,458.29  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว ส าหรับช่องทางการค้า 
กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี 2560 การค้ากับ 
จีนผ่านด่านเชียงของมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78.5 เนื่องจากความสะดวกของการขนส่งตามเส้นทาง R3A ผ่าน
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือเชียงแสนยังติดปัญหาร่องน้ าผู้ประกอบ 
การจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R3A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้ าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง ท่าเรือ
ของประเทศลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงโขดหินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R3A ผ่านทาง ด่าน    
เชียงของ  

3.2.4 การท่องเที่ยว  
1) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีจุดแข็ง  

อยู่ที่สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว     
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว เพ่ือ
สุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พ านักระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ อนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ตาม สภาพ
โดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน  การ
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ท่องเที่ยว และระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ  ต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  

2) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยว  
จ านวน 33.82 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จาก การ
ท่องเที่ยว 175,454.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี 2556-2560 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 
11.3 ต่อปี ต่ ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 13.6 และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 8.2 
ขณะที่ของประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 82.4 เป็นชาวไทย และยังเป็นการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 41.1 มาจากยุโรปและอเมริกา และ ร้อยละ 28.8 
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก  

3) รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ม  
กระจายสู่เมืองรองมากขึ้น ในปี 2560 จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็น 
เมืองท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 56.5 เชียงราย ร้อยละ 14.8 พิษณุโลก ร้อยละ 4.5 และ 
เพชรบูรณ์ ร้อยละ 4.0 อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ล าพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พะเยา ล าปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง 3.3 เศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน  

3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าระดับประเทศมาก และขยายตัว 
ในอัตรา ที่ชะลอลง โดยในปี 2560 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ 19,046 บาทต่อเดือน ต่ ากว่า
ระดับประเทศ ที่ 26,946  บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดล าพูน 
24,468 บาท ต่อเดือน ต่ าสุด คือ จังหวัดเชียงราย 11,809 บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของ
รายได้เฉลี่ย ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปีในช่วง 2554-2560  

3.3.2หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีแนวโน้ม  
ขยายตัว ในปี 2560 ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 167,952  บาท ต่ ากว่าของประเทศ ที่ 178,994 
บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก 273,212 บาท รองลงมาคือ 
จังหวัดอุทัยธานี  263,755   บาท ต่ าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย 30,608 บาท แม้ว่าหนี้สิน เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่ า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปีในช่วง 2554-
2560 
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4. ประชากรและสังคม  
4.1 ประชากร  

4.1.1 อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคต่ ากว่าระดับประเทศ ปี 2560 มีจ านวน 
ประชากร 12.10 ล้านคนหรือร้อยละ 18.3 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 11.80 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตรา 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี 2555-2560 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย 
ร้อยละ 0.5 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด 1.75 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย มี
ประชากร 1.29 ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 1.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.4  10.6 และ 
8.8 ของประชากรภาค ตามล าดับ  

4.1.2 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมี 
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความส าเร็จของการวางแผนครอบครัวและการ
พัฒนา ด้านสาธารณสุข โดยในปี 2555 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 16.8 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 17.7 ในปี 
2560 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 16.9 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระ 
ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 3.8 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2555 เป็นประชากร 
วัยแรงงาน 2.8 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2559  

4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมข้ึน ปี 2555 มีประชากรเมืองจ านวน 3.13 ล้าน 
คน หรือ ร้อยละ 26.5 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 3.27 ล้านคน หรือร้อยละ 27.1 ของประชากรทั้ง
ภาค ในปี 2559 โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 25.1 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 19.6 และ 14.6 ตามล าดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงท าให้ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวนมาก  

4.2 แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูง 
มากขึ้น ปี 2560 มีผู้มีงานท า 6.22 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ 46.8 ของผู้มีงานท าของภาค 
จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 51.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2560     
มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ 14.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2560 ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2560 แรงงานระดับอาชีวะ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
2.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 
12.2 ในปี 2560 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีข้ึน  

4.3 การศึกษา  
4.3.1 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 29 แห่ง ครอบคลุม 

เกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง เอกชน 7 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง และวิทยาลัย
ชุมชน 6 แห่ง  
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4.3.2 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2560 
ประชากร มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.7 ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปีโดยจังหวัด
ล าปางและจังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 9.5 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.3 ปี ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุด 6.5 ปี  

4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3  
(4 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.6 และลดลงเป็นร้อยละ 34.4 ในปี 2560 ซึ่งยัง
ต่ ากว่า เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ในทุกวิชา โดยปี 2560 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 49.6 
รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.3 และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุดร้อยละ 27.7  

4.4 สาธารณสุข  
4.4.1 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีจ านวน 

โรงพยาบาล รัฐบาล จ านวน 191 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 169 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 16 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 
2,238 แห่ง  

4.4.2 บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อ 
ประชากร มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,968 คน ในปี 2555 เป็น 2,074 คน ในปี 2560 
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,128 คน และ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,252 คน  

4.4.3 อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ  
อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก 10.8 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 เป็น    
8.7ต่อ ประชากรแสนคน ในปี 2560 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของ
ภาคเหนือ และประเทศ เท่ากับ 14.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดน่าน 
มีอัตราการฆ่าตัวตาย 11.3 และ 10.9 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ ฆ่าตัว
ตายต่ าสุด 4.6 ต่อประชากรแสนคน  

4.5 สัดส่วนคนจน สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มี 
แนวโน้มดีขึ้น สัดส่วน คนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 17.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.8 ในปี 2560 สูงกว่า
สัดส่วนคนจนของ ประเทศที่มีอัตราร้อยละ 8.9 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 33.3 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ 27.2 และจังหวัดน่าน ร้อยละ 17.9 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก 0.44 ในปี 2554 เป็น 0.41 ในปี 2560 
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  5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1.1 พ้ืนที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 2560 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  
จ านวน 56.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 55.2 ของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
เพ่ิมข้ึน จาก 56.28 ล้านไร่ ในปี 2556 เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการท า 
CSR ภาคเอกชน  

5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ตอนบน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และ
การเผา วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจ การท่องเที่ยว ปี 2560 (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานสูงสุดที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เท่ากับ 237 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ควรเกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมี      
จ านวน วันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 25 วัน ลดลงจาก 49 วัน ในปี 
2555  

5.1.3 ปริมาณการกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือลดลง ปี 2561  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ภาคเหนือมีปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 8 แห่ง 20,095 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 81 ของความจุอ่างเก็บน้ าทั้งหมด ลดลงจากปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555) ซึ่งมีปริมาณน้ ากักเก็บ 23,020 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 93 ของความจุอ่างเก็บน้ าทั้งหมด  

5.1.4 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง คุณภาพแหล่งน้ าหลักใน 
ภาคเหนือ รวม 11 แห่ง ได้แก่ แม่น้ าสายหลัก 9 สาย (แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และ
แหล่งน้ านิ่ง 2 แห่ง (กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ในปี 2560 มีคุณภาพแหล่งน้ าเฉลี่ยลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยแม่น้ าวัง และแม่น้ าจาง มีคุณภาพแหล่งน้ าลดลงจากคุณภาพดี ในปี 2555 เป็น
พอใช้ในปี 2560 ขณะที่ แม่น้ าลี้ มีคุณภาพแหล่งน้ าดีขึ้นจากพอใช้เป็นดี บึงบอระเพ็ด มีคุณภาพแหล่งน้ าดี
ขึ้นจากเสื่อมโทรมเป็นพอใช้ สาเหตุหลักมาจากน้ าเสียของชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้ า การท่องเที่ยว    
(รีสอร์ท โรงแรม) และการ ปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคเหนือมีปริมาณขยะ 
ทั้งสิ้น 4.00 ล้านตัน ลดลงจาก 4.33 ล้านตัน ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 7.6 โดยพบว่าภาคเหนือมี
ปริมาณ ขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก 0.87 ล้านตัน ในปี 2556 เป็น 1.54 ล้านตัน ในปี 2560 
เนื่องจากม ีอปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะ 609,119.30 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ 399,934.15 ตัน  
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5.2 สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัต ิ 
5.2.1 พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2560 มีจ านวนหมู่บ้าน ที ่

ประสบปัญหาอุทกภัย จ านวน 14,112 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ทั้ง
ประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 3,425 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี 2560 จังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด 
จ านวน 1,680 หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 1ล602 หมู่บ้าน และพิษณุโลก 1,478 หมู่บ้าน  

5.2.2 พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 มีจ านวนหมู่บ้านที่ 
ประสบ ภัยแล้ง จ านวน 3,507 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลง
จาก ปี 2555 ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง จ านวน 12,018 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของหมู่บ้านที่ 
ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ โดยในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมากที่สุด จ านวน 666 
หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร 462 หมู่บ้าน และอุตรดิตถ์ 419หมู่บ้าน  

5.2.3 การเกิดไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเกิด 
ไฟป่า เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.33 โดยปี 2556 เกิดไฟป่า 3,274 ครั้ง มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 31,641 ไร่ และ   
ใน ปี 2560 เกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเป็น 3,492  ครั้ง พ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้เพ่ิมเป็น 60,774 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่ เกิด
จากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์  

5.2.4 พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพ้ืนที่รอย 
เลื่อนส าคัญ 11 รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี 2555-2560 มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ล าปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จ านวน 21 ครั้ง 
ขนาดความ รุนแรงตั้งแต่ 2.2-6.3 แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี 
2557 ขนาด ความรุนแรง 6.3 แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งถือว่าเป็น เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด  

6. สภาวะแวดล้อม  
6.1 จุดแข็ง  

6.1.1 ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับ 
นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจภาค
กลาง ของประเทศและเส้นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว 
ไทย) และ East-West Economic Corridor (เวียตนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมืองส าคัญที่
เป็น ฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก  

6.1.2 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยใน 
พ้ืนที่ภาคเหนือ ตอนล่างมีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว บรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้ าตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ 
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อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ และสามารถน าเข้า
วัตถุดิบเกษตรจาก ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต 
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวส าหรับตลาดเฉพาะที่มีก าลังซื้อสูง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี มูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชส าอาง
ต่างๆ เป็นต้น  

6.1.3 ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ 
ฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
ของตลาด อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม
สู่งาน หัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

6.1.4 เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยว 
เป็นรายได้ ส าคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในภาค และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ 
ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ  

6.1.5 สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ จากความ 
พร้อม ด้านบริการพ้ืนฐานของเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอ้ือต่องานบริการ ท าให้ภาคเหนือมีศักยภาพส าหรับภาคธุรกิจ 
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ส านักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา  
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์เป็นต้น  

6.2 จุดอ่อน  
6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุก 

และ ตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ความสมดุล
ของ ระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก  
การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด า รงชีวิต 
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

6.2.2 การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหาร 
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการก าจัดขยะมูล
ฝอยและ น้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทั่วถึง การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้ าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท าให้เกิดมลภาวะต่างๆ การ
สิ้นเปลือง พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้ า พ้ืนที่เกษตรกรรมอันอุดม
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สมบูรณ์ และ ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพ่ือการเกษตร น าไปสู่การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ภาคและ สร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ้ากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ 
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วน
ใหญ่มีความรู้ ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของ
ภาค ที่ส าคัญคือ ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เทคโนโลยี ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม  

6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผล 
ให้ภาระ พ่ึงพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน 
ปัจจุบันจะมี ความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในรูปของ
ชมรมผู้สูงอายุ แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว  

6.3 โอกาส  
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยาย 

ตลาดการค้า การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์จากการ
เชื่อมโยง โครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง R๓A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ท าให้ภาคเหนือเป็นประตู
เชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการ
ด้านต่างๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้ง
ส านักงาน ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่  

6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
2 แห่ง คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การด าเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วย
ส่งเสริมและ อ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้าน  
Digital Contents และก าหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีน าร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติการพัฒนา
เมือง อัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 
อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็น
องค์ประกอบส าคัญ เช่น การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ  

6.3.4 ภาคเหนือได้ประโยชน์จากการใช้ข้อตกลงการผลิตสินค้าเกษตร ( Contract  
Farming) กับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและน า เข้ามาแปรรูป ใน
ประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค  
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6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม 
ประเทศ GMS ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน 
สามารถพัฒนา เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและ
นานาชาติ นอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจ านวนมากยังสามารถพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว และการพักผ่อนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  

6.4 ภัยคุกคาม  
6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ  

โดยเฉพาะ GMS และประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของภาค 
ขณะเดียวกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่สะดวกข้ึน ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดสากลและ การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การ 
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
ส่งผลให้เกิด ความไม่ม่ันคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร  

6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง  
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจ า  และมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการรุกพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและการเผาป่า 
รวมถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ  
ประชาชน  

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย  
7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดดเด่น แต่พ้ืนที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว  
7.2 มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ และมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ของ  

สถาบันการศึกษาจ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า  
7.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิต การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่งออก  
ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค  

7.4 โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ 
และสนามบิน  

7.5 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เกษตรยังไม่ 
ทั่วถึง การท าการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น  
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7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และ 
ด้อยโอกาสในการ เข้าถึงบริการภาครัฐ  

7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ  

7.8 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิด 
ประเภท และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง  

8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดด
เด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็ก
เหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของ
ภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถ ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การ
พัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัย
สนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของ สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อ
ยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง 
เศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

8.2 วัตถุประสงค์  
8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ 

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
8.2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  

พ่ึงพา ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
8.2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหาร 

จัดการน้ า ป่าต้นน้ า และปัญหาหมอกควัน  
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8.3 เป้าหมาย  
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้

ภาคเหนือลดลง  
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2562-2565 อัตราการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของ ภาคเหนือ 639,691 ล้านบาท (มูลค่า CMV ปี 2559) เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0  
8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  
สามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ 
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร 
ปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา 
ระบบ ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  

8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ 
บริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 
อย่างยั่งยืน  

9. แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
9.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ 

สร้าง มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

9.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิง 
สร้างสรรค ์ 

9.1.2 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวด้วย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม  

9.1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชน  
9.1.4 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล  
9.1.5 แผนงานพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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9.1.6 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
แบบครบวงจร   

9.1.7 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ 
ประเทศ สมาชิกอาเซียน  

9.1.8 โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว  
9.1.9 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพ่ือคนทั้งมวล  
9.1.10 แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพการผลิต และขีดความสามารถใน 

การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
9.1.11 โครงการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ 

ปัญญาประดิษฐ์  
9.1.12 แผนงานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย 

ความคิด สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
9.1.13 แผนงานพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดของวิสาหกิจเริ่มต้น และ 

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค  
9.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  

GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
9.2.1 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง  
9.2.2 แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 

ของเมือง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค  
9.2.3 แผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบบริการการเดินอากาศ  
9.2.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอ้านวยความสะดวก  

ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
9.2.5 แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
9.2.6 แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
9.2.7 แผนงานฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรม  

9.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง  
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

9.3.1 แผนงานส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
ที่มีศักยภาพทางการตลาด  

9.3.2 แผนงานพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
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9.3.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เข้าสู่ระบบ 
มาตรฐาน ความปลอดภัย  

9.3.4 แผนงานสนับสนุนและยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
9.3.5 แผนงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

ในอนาคต  
9.3.6 แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ  
9.3.7 แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

และยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง  
9.3.8 แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  
9.3.9 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
9.3.10 แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
9.3.11 แผนงานส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
9.3.12 แผนงานพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐาน 

ทรัพยากร ชีวภาพ  
9.3.13 แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ  
9.3.14 โครงการส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร  
9.3.15 แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart  

Farmer)  
9.3.16 แผนงานการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส้าหรับ 

สินค้าเกษตร จากชุมชน  
9.3.17 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการสร้างระบบส่งน าที ่

ครอบคลุม และท่ัวถึงพ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน  
9.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล 

ผู้สูงอายุ อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
9.4.1 แผนงานรณรงค์สร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ  
9.4.2 แผนงานส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ  
9.4.3 แผนงานส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท้างานของ 

ผู้สูงอายุ  
9.4.4 โครงการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้งการเป็น  

ผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
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9.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ 
น้ า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

9.5.1 แผนงานจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติการจัดระบบการจัดการพิบัติ 
ภัย จากน้ าในภาวะวิกฤติแบบบูรณาการทั้งระบบ  

9.5.2 โครงการการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
 
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 

“เมืองแห่งการค้า  การลงทุน  การเกษตร  และการท่องเที่ยว 
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

 เป้าประสงค์ 
1.เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 

2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 
  3.เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 
  4.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนว
ชายแดน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ 

               บริการโลจิสติกสเ์ชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ 

     สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมสินค้า เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม   

     เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์และ 

    ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 วิสัยทัศน์ 
  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561- 
2564) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
         กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS  
- กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค

และการเกษตร 
- กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโต

ของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและงานควบคุม

อาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

- กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของ   
คนในชุมชน 

- กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

- กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
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- กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
- กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
- กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน 
- กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่ออิเลคทรอนิกส์                 

และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

- กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย 
และมลภาวะ 

- กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
- กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
- กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลป่าซาง  

2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ มุ่งพัฒนาคน   พัฒนาอาชีพ  วิถีชีวิต   พัฒนาสิ่งแวดล้อม ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเมืองการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าประสงค์ 
1) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักการศึกษาภาคบังคับ 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ให้กว้างขวาง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างเพียงพอ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถ 
   พ่ึงตนเองได้ 

  5) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ให้คงอยู่สืบไป 
6) จัดให้มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า มีความสะอาด รวดเร็ว  ปลอดภัย 
7) จัดให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  สะอาด  ปราศจากขยะ และมลพิษ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 10 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 

   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
       ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 60 
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข  
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   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60  

  9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60 
 2.5 ค่าเป้าหมาย  

1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.6 กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร    

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่าย
และเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
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10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนา ฟ้ืนฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ า ล าคลอง
และป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลป่าซาง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกา รจั ดท า แผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ขอ ง เทศบาล ได้ ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  1 และสายบ้านป่าซาง-ปางปูเลย  หมายเลข 1130          

      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดเชียงราย-อ าเภอแม่สาย ผ่านเขตเทศบาล 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีตลาดสดของเอกชนในพ้ืนที ่ 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสาวรส สัปปะรด  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน  กระจายอยู่ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง  เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ 
      มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง กระจายอยู ่      

ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง  

      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึน ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี  
      เทศบาลต าบลป่าซาง  มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีลานกีฬาเอนกประสงค์  ส าหรับเล่นกีฬา ออกก าลังกายกลางแจ้งทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนในได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
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      มีประเพณีแห่พระสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและรู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

      มีวัด   12  แห่ง   ส านักสงฆ์   1  แห่ง 
      เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประจ าเดือนของ 

เทศบาลทุกเดือน 
      หมู่บ้านในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
   กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพทุกคน 

  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะแก่ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน

รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเขม้แข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามา

จากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
      แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ และไม่ได้

รับการดูแล ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดฤดูกาล    
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงาน      

นอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลป่าซาง  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านวิชาการเกษตร ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจาก
งบประมาณจ ากัด 

      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ 
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สะดวกในการติดต่อ      
  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้ 

งบประมาณจ านวนมาก 
 

3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป  

ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 
  ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารทางราชการได้รวดเร็ว ผ่านระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต 
  มีผู้ประกอบการกิจการรีสอร์ท หอพัก โรงแรม เพิ่มขึ้น ท าให้มีการจ้าง 

แรงงานเพ่ิมข้ึน 
     มีทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่  ที่สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ 
 

4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลป่าซาง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขาดความชัดเจน  

ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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  5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         เทศบาลต าบลป่าซาง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็น
ที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ และงบประมาณมีจ ากัด แนวทางการแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ประกอบกับงบประมาณมีจ ากัด จึงด าเนินการได้ปีละไม่มาก  โดยเทศบาลได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100  
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และเป็นเส้นทางไปยังพ้ืนที่
การเกษตร  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือ
กันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  

3) การประปา  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบลป่าซาง มีน้ าประปาใช้ 
ทุกหมู่บ้าน แต่เป็นระบบประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขา  ปัญหาคือ  น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และบางส่วนเป็นน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง
ไม่ผ่านระบบกรอง  การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การประสาน
ของรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาด าเนินการก่อสร้างระบบประปาที่ถูก
สุขลักษณะ ประชาชนสามารถน าน้ าไปใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย ปลอดสารเคมี  ประกอบ
กับเทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและ
ความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร  

ร้อยละ  70 เช่น ข้าว ข้าวโพด สับปะรด รับจ้างทั่วไป ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  
มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี จ านวน 5 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่
คนเดียว และเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ   ประชาชนบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมี
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พ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วม บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้ได้ผลลิตลดลง การขยายตัว
ของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการ
ปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหา
คือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าใน
ชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนอายุระหว่าง  25-60 ปี 

บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชาชนต้อง
ไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่  ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ต้องอาศัย
ธรรมชาติ  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  

มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความ
ดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา 
คือ เทศบาลและโรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูล พ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ  15-60 ปี เต็ม         
ร้อยละ 99  อ่าน  เขียน ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน    

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา
(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความ
ร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการ
ดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  
เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบัติภัยอยา่งถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี 6  ครัวเรือน  
ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อป.พร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รนุแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาล
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส     
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ เขตภูเขา ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ เป็นเขตที่ท าการเกษตร อาศัยแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติ และน้ าฝน น้ า ในช่วงฤดูแล้งมีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือ เกิดการทะเลาะ
วิวาทแย่งน้ า   ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
จัดตั้งธนาคารขยะ  ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจเรื่องการคัดแยกขยะเริ่มต้นที่ครัวเรือน ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
พ้ืนที่รับผิดชอบของต าบลป่าซาง ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีก านัน –

ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านควบคุม ดูแล มีการประสานงาน ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี 
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรม
ศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  
โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาล
ให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ            
มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- พื้นทีใ่นเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทัง้หมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 
2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 3) ปริมาณขยะและน้ าเสยี
เพิ่มมากข้ึน 

 - พื้นทีใ่นเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ที่ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่นคงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ  

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง     
เด็กนักเรยีนได้รับ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม อนาคต 

 
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

  การศึกษาท่ีสูงขึ้น     มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 
9) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 10) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

11) เยาวชนและวัยรุ่นตดิ
เกมส์  สื่อลามก  บุหรี่ เหล้า     
ยาเสพตดิ และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

12) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
25 ข้ึนไป  ไม่ไดต้รวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  4,725 คน 
  

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ 25  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

13) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน 633 คน ดื่มสรุา 
จ านวน 2,185 คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการวางแผน   
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเท่ียว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 
4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

 
5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะ 
สมกับค่าครองชีพ มี
การจ้างงานมากขึ้น 

 
6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ต่อ
ปี ต่ ากว่า 30,000 บาท   
จ านวน 5 ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

 7) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 
2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

7.ด้านการเมือง การ
บริหาร 

1) มีการน าสื่อสารสนเทศ                                                                             พื้นที่ในเขตเทศบาล -การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
-การบริการประชาชน
รวดเร็ว ถูกต้อง 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

************************* 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทต.ป่าซาง 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 
2. ด้านการจดัระเบียบชุมชนและ

สังคม ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 

3. ด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
กองคลัง 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการ

ลงทุน และการท่องเที่ยว 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

5. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

7. ด้านการบริหารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานเกษตร ส านักปลดั 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 4 ส านัก/กอง  

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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เทศบาลต าบลป่าซาง  
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แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1.1 แผนงานการศึกษา 33 6,998,464 32 6,767,932 39 8,961,000 39 9,011,000 39 9,011,000 182 40,749,396 
   1.2 แผนงานสาธารณสุข 46 350,000 47 430,000 47 450,000 47 450,000 47 450,000 234 2,130,000 
   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 10 600,000 
   1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

17 560,000 16 470,000 17 570,000 16 470,000 17 570,000 83 2,640,000 

   1.5 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3 70,000 3 62,500 4 190,000 4 190,000 4 190,000 18 702,500 

   1.6 แผนงานงบกลาง 4 17,720,000 4 20,352,000 4 20,920,000 4 22,220,000 4 23,450,000 20 104,662,000 
รวม 105 25,818,464 104 28,202,432 113 31,211,000 112 32,461,000 113 33,791,000 547 151,483,896 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
   2.1 แผนงานการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

15 792,000 15 1,082,000 14 990,000 14 990,000 15 990,000 73 4,844,000 

รวม 15 792,000 15 1,082,000 14 990,000 14 990,000 15 990,000 73 4,844,000 
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แบบ ผ.01 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 23 2,000,000 25 2,055,000 26 2,225,000 25 2,105,000 25 2,105,000 124 10,490,000 
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 370,000 4 220,000 8 440,000 8 440,000 8 440,000 34 1,910,000 

รวม 29 2,370,000 29 2,275,000 34 2,665,000 33 2,545,000 33 2,545,000 158 12,400,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 10 1,100,000 

   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,938,000 - - 4 2,000,000 - - 4 2,000,000 12 5,938,000 
   4.3 แผนงานเกษตร 8 390,000 9 410,000 9 410,000 9 410,000 9 410,000 44 2,030,000 

รวม 14 2,548,000 11 630,000 15 2,630,000 11 630,000 15 2,630,000 66 9,068,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

5 305,000 9 365,000 11 682,000 11 682,000 11 682,000 47 2,716,000 

รวม 5 305,000 9 365,000 11 682,000 11 682,000 11 682,000 47 2,716,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1 แผนงานการศึกษา - - - - 4 3,900,000 4 18,100,000 1 10,000,000 9 32,000,000 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - 18 8,270,000 163 62,124,000 210 51,050,000 174 43,360,000 565 164,804,000 

รวม - - 18 8,270,000 167 66,024,000 214 69,150,000 175 53,360,000 574 196,804,000 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 แผนงานสาธารณสุข 6 2,900,000 6 3,300,000 6 3,300,000 6 3,300,000 6 3,300,000 30 16,100,000 
   7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 635,500 - - 1 500,000 2 700,000 1 500,000 6 2,335,500 
   7.3 แผนงานเกษตร 6 280,000 6 280,000 6 280,000 6 280,000 6 280,000 30 1,400,000 

รวม 14 3,815,500 12 3,580,000 13 4,080,000 14 4,280,000 13 4,080,000 66 19,835,500 
รวมท้ังสิ้น 182 32,468,964 186 40,824,432 355 104,702,000 397 107,158,000 363 94,498,000 1,471 379,651,396 
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ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงาน การศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้าน
การศึกษาพัฒนาครู 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครู ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

24,000 
 

- - - - พัฒนาการศึกษา
ร้อยละ 60 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาการศึกษา 

กองการศึกษา 
  
 

2. 
 

โครงการอบรม
เกี่ยวกับงานวิชาการ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในงานการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

ครู ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา  

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาการศึกษา
ร้อยละ 60 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาการศึกษา 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เด็กนักเรยีนใน ศพด.ใน
เขตต าบลป่าซางทุกคน 

1,078,000 950,600 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100   
ของเด็กนักเรียน
ทั้งหมดได้
รับประทาน
อาหาร 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
เพียงพอครบทุก
คน 

กองการศึกษา 
 

  เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700 
บาท 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลป่าซาง 
 

374,000 329,800 350,000 400,000 400,000 มีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
ร้อยละ80 

เด็กนักเรยีนมีสื่อ
การเรยีนการสอน
เพียงพอ ทันสมัย 
และมมีาตรฐาน 

 

  -เพื่อสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาทต่อป ี
-เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท
ต่อป ี

เด็ก นักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
ป่าซาง 

- 219,220 250,000 250,000 250,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียนและมี
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

  -เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 
อัตราคนละ 300 บาท
ต่อป ี
-เพื่อสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท
ต่อป ี

         

4. โครงการประกวด
แผนการศึกษาดีเด่น 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การประกวดแผนการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมี
ความก้าวหน้า 

แผนการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง มีแผนการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 

กองการศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมการ
ท างานของนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาค
เรียน ได้หารายได้และ
ประสบการณ ์

นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 

10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนนักศึกษา
ในพื้นที่ ต.ป่าซาง 
ร้อยละ 10 

นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้เวลาว่าง 
ช่วงปิดภาคเรียน    
หารายได้และ
ประสบการณ ์

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6. โครงการอบรมพัฒนา
เยาวชนช่วงปิดภาค
เรียน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เด็ก และเยาวชนต าบล
ป่าซาง 

50,000 
 

- - - - ปีละ 1 ครั้ง เด็ก และเยาวชน
ต าบล 
ป่าซาง ได้พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 

กองการศึกษา 

7. โครงการอบรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบล
ป่าซาง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ได้รับการ
อบรมพัฒนาเชิง
สร้างสรรค ์

เด็ก เยาวชน ต าบล 
ป่าซาง 

- 50,000 - - - ปีละ 1 ครั้ง เด็ก และเยาวชน
ต าบลป่าซางไดร้ับ
การฝึกอบรมและ
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษา 
 

8. โครงการอบรมพัฒนา
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนต าบล     
ป่าซาง 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ได้รับการอบรมพัฒนา
เชิงสร้างสรรค ์

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ต าบลป่าซาง 

- - 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก และเยาวชน
ประชาชนต าบล
ป่าซางไดร้ับการ
ฝึกอบรมและได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

9. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
สวยงาม 

ศพด.สังกัด ทต.ป่าซาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ภูมิทัศน์ สวยงาม 
สะอาด 
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
 

10. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 

เด็กนักเรยีนใน ศพด.
และ ร.ร. ใน ต.ป่าซาง 

1,802,464 1,649,312 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) ครบ
ร้อยละ 100 

เด็กนักเรยีนทุกคน
ได้รับอาหารเสรมิ
(นม)ทุกคน 

กองการศึกษา 
 

11. โครงการศูนย์เรยีนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
บุคลากร และผู้สนใจ 
ให้มีวิธีคิด และการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน  

เด็ก เยาวชน ประชาขน 
บุคลากรของเทศบาล     
และผู้ทีส่นใจ 

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาขน 
บุคลากรของ
เทศบาลและผู้ที่
สนใจให้มีวิธีคิด 
และการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 90 

 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

12. โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (ร.10) และ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
สร้างจิตส านึกรักษ์
ต้นไม้ใหเ้ด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง 

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง สร้างจิตส านึกรักษ์
ต้นไม้ใหเ้ด็ก
ปฐมวัย และ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมภีูมิทัศน์ ร่ม
รื่น สวยงาม 

กองการศึกษา 

13. โครงการที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
บุคลากร และผู้สนใจ 
ให้รักการอ่านหนังสือ  

เด็ก เยาวชน ประชาขน 
บุคลากรของเทศบาล     
และผู้ทีส่นใจ 

- 
 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน  
ประชาชน 
บุคลากรของ
เทศบาลและผู้ที่
สนใจไดม้ีสถานท่ี
อ่านหนังสือ 

กองการศึกษา 
 

14. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ที่จะเกิด 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 30,000 
 

30,000 
 

30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
ปลอดจาก
โรคตดิต่อ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

15. โครงการป้องกัน
อุบัติเหตภุายใน
สถานศึกษา 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่
จะเกิดกับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง อุบัติเหตุที่จะเกิด
กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลดลง 

กองการศึกษา 
 

16. โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อรณรงค ์ไห้เด็ก
และเยาวชนได้
ตระหนักถึงหน้าท่ี
บทบาทของตน 

เด็กนักเรยีนเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีน
เยาวชน มีเวทีการ
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค ์

กองการศึกษา 
 

17. โครงการเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ ศึกษา 
ดูงาน มหกรรมการจดั
การศึกษาท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมให้ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา ได้เห็น
ประสบการจริงน า
ความรู้มาพัฒนาการ
สอน 

ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง ครู ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
และเจา้หน้าท่ี           
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
น าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนางาน
ต่อไป 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

18. โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ใหเ้ด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 50,000 50,000 50,000 ตลอดป ี เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความรู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

19. โครงการอบรมค่าย
วิชาการ 

เพื่อเพ่ิมทักษะทาง
วิชาการให้กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน 
แม่จันวิทยาคม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ทักษะทางวิชาการ

เพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 

20. โครงการส่งเสริม
แข่งขันกีฬาสหวิทยา
เขตสดุถิ่นไทย  

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของสห
วิทยาเขตสดุถิ่นไทยได้
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา และคัดเลือก
นักกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น  

นักเรียนโรงเรียน 
แม่จันวิทยาคม 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
แสดงทักษะ
ความสามารถเชิง 
กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

21. โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมทักษะทาง
วิชาการให้กับเด็ก
นักเรียน 
 

นักเรียนโรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ทักษะทางวิชาการ

เพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 

22. โครงการค่ายสะเตม็
ศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ คดิ
วิเคราะห์ และการคิด
แก้ปัญหา อย่างเป็น
ระบบ 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าซาง 
(ซางดรุณานสุาสน์) 

20,000 
 

30,000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมีการ
คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา อย่าง
เป็นระบบ มคีวาม
รับผิดชอบต่อการ
ท างาน 

กองการศึกษา 

23. โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อดิน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะพื้นฐานในการ
ท างาน เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยการ
ปฏิบัติจริง 

นักเรียนโรงเรียนบา้น 
ป่าซาง 
(ซางดรุณานสุาสน์) 

15,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

24. โครงการท าโคมหู
กระต่ายโคมลอยเล็ก 
ว่าวฮม ในวันยี่เป็ง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ทักษะพื้นฐานในการ
ท างานสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าซาง 
(ซางดรุณานสุาสน์) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง 

กองการศึกษา 

25. โครงการสานก๋วย 
สลากภัต 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
มีทักษะพื้นฐาน 
ในการท างานสืบสาน 
วัฒนธรรมท้องถิ่น         
ด้วยการปฏิบัติจริง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าซาง  
(ซางดรุณานสุาสน์) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง 

กองการศึกษา 

26. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าซาง 
(ซางดรุณานสุาสน์) 

35,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ทักษะตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

27. โครงการอนุรักษส์ืบ
สานดนตรีและ
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องการเล่นดนตรี
และการฟ้อนร า
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าซาง  
(ซางดรุณานสุาสน์) 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ความรู้และเข้าใจ
ดนตรีและ
นาฏศิลป ์
 

กองการศึกษา 

28. โครงการค่ายวิชาการ เพื่อเสรมิเด็กนักเรียน 
ได้เรียนรู้อยา่ง 
หลากหลาย 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่คี - หนองอ้อ 

35,000 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนสูงขึ้น 

กองการศึกษา 
 

29. โครงการทักษะวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชา 
ชีพการเกษตรดา้นการ 
เลี้ยงสตัว์และปลูกพืช 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่คี - หนองอ้อ 

35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ความรู้และเข้าใจ
การเลีย้งสัตว์ปลูก
พืช 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

30. โครงการฝึกทักษะ 
วิชาชีพ (ท าอาหาร) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
มีทักษะในการท า 
อาหารที่มีคณุภาพ            
มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
และมรีายได้ระหว่าง 
เรียน 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่คี - หนองอ้อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมีทักษะ 
ในการท าอาหาร 
ที่มีคุณภาพ มีประ 
โยชน์ต่อร่างกาย  
และมรีายได ้
ระหว่างเรยีน 

กองการศึกษา 
 

31. โครงการค่ายทักษะ 
ทางด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน 
 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีทักษะ
ทางด้านกีฬา 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านใหม่สามคัค ี

35,000 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้มี
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา 

กองการศึกษา 
 

32. โครงการแหล่งเรยีนรู้
พอเพียง อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน 
ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านใหม่สามคัค ี

35,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
แหล่งเรียนรู ้

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

33. โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อปลูกจิตส านึกของ
นักเรียนให้ตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านใหม่สามคัค ี

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนรู้ถึง
พิษภัยยาเสพติด 

กองการศึกษา 
 

34. โครงการค่ายภาษา 
จีนสู่ประชาคม 
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาความรู้ความ 
สามารถด้านการเรยีน 
ภาษาต่างประเทศ 
 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านใหม่สามคัค ี

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 

35. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

เพื่อโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียน
การสอน และเป็น
แหล่งศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หายาก 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่สลองใน 

35,000 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
เรียนรู้ในพันธ์พืช
ต่างๆ และเห็น
ความส าคญัของ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

36. โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ลงมือปฏิบัตจิริง รู้จัก
คิดและการรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่สลองใน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ความรู้และความ
เข้าใจแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษา 

37. โครงการส่งเสริม
ศิลปะและดนตรี
พื้นบ้าน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรี ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านแม่สลองใน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีความรู้
เบื้องต้นในการ
เล่นดนตร ี

กองการศึกษา 

38. โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ด้วยดนตรี
สากลและดนตรี
พื้นเมือง 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรี ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียนนคิม
สร้างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา 

15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ และทักษะ
ทางด้านคนตร ี

กองการศึกษา 

39. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(ผักปลอดสารพิษ) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ
บริโภค 

นักเรียนโรงเรียนนคิม
สร้างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา 

5,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
ผลผลติทาง
การเกษตร
ประกอบอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

40. โครงการศูนย์
ปฏิบัติการแปรรูปขยะ 
 

เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกต่อส่วนรวม
ในการแยกขยะก่อน
ทิ้ง 

นักเรียนโรงเรียนนคิม
สร้างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา 

15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้
เรียนรู้และฝึก
ทักษะปฏิบัติแปร
รูปขยะเป็น
ผลิตภณัฑ ์

กองการศึกษา 

41. โครงการอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอล และ
วอลเลย์บอลเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อสร้างนิสยัให้รัก
การออกก าลังกายและ
เห็นคุณคา่ของกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนนคิม
สร้างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

42. โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ต าบลป่าซาง 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ต าบลป่าซาง 

เด็กนักเรยีนในโรงเรียน 
เขตเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

2,832,000 2,628,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 100  ของ
เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
เพียงพอครบทุก
คน 

กองการศึกษา 
 

รวม 42 โครงการ - - 6,998,464 6,767,932 8,961,000 9,011,000 9,011,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการผ่าตดัท าหมัน 
สุนัขและแมว ท่ีไม่มี
เจ้าของ 

-เพื่อลดจ านวนสุนัข
และแมวท่ีไม่มเีจ้าของ 
-เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 
ที่ไม่มีเจ้าของ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 
ได้รับการควบคมุ
ร้อยละ 80 

-สุนัขและแมวไดร้ับ
การควบคุมการแพร่
พันธุ์โดยการท าหมัน 
-ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

ส านักปลดั 

2. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ บ้านร่องคี   
หมู่ที่ 1                                       

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น แก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

10,000 10,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

5,000 5,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

4. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตน -
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

5,000 5,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

5. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

7. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าซาง หมู่ 2 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

9. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

10. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าซาง หมู่ 3 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4                                       

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

12. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านแม่สลองใน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

13. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

15. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านปางปูเลย  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

16. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

18. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านป่าห้า  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

19. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าห้า หมู่ 6 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

21. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านแม่ค ี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

22. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านแม่คี  หมู่ 7 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

24. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

25. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านศรียางมลู  หมู่ 8 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านแม่คี  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

27. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านแม่คี  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

28. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านแม่คี  หมู่ 9 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่  10                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

30. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

31. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่  10 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

33. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

34. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

36. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

37. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านสันคือ  หมู่ 12 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าดู่  หมู่ที่ 13                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

39. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตน -
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
บ้านป่าดู ่ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยของ
แม่และเด็ก  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

40. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านแม่สลอง  หมู่ที่ 14                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

42. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

43. โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าเมี้ยง  หมู่ที่ 15                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

45. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

6,000 6,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

46. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี    
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

8,000 8,000 - - - ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1                                      

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

48. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านร่องคี  หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

49. โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

51. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2                                      

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

52. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

54. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

55. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

57. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

58. โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

60. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

61. โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าห้า  หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

63. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าห้า  หมู่ที่ 6                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

64. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านป่าห้า  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 122 

 

แบบ ผ.02 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่คี  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 7,000 7,000 7,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

66. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 7,000 7,000 7,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

67. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านแม่คี  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 7,000 7,000 7,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

69. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 7,000 7,000 7,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

70. 
 

โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 124 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

72. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

73. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

75. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

76. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
แก่ประชาชน 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

78. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

79. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

81. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

82. โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคหนอน 
พยาธิแก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าดู่  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

84. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าดู่  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

85. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
บ้านป่าดู่  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้และ
ส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กใน
หมู่บ้าน 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านแม่สลอง  หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

87. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

88. โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ความรู้และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน   

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 130 

 

แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์   
บ้านป่าเมี้ยง  หมู่ที่ 15                                     

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
แก่ประชาชน 

ประชาชน  
จ านวน 50 คน  

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

90. โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการการ
ตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 6,000 6,000 6,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 

91. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี    
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก  

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรม ร้อยละ 70 
น าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92. โครงการควบคมุป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอด 
ภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้แก่
สุนัขและแมวในช่วง
เดือนที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค 

- 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนสุนัขและแมว
ได้รับวัคซีน 

ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้านใน
สุนัขและแมว ในพ้ืนท่ี
ต าบลป่าซาง 

ส านักปลดั 

รวม 92 โครงการ - - 350,000 430,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      แผนงาน สังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส 

-เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสใน พื้นที ่ 
ต.ป่าซาง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ     
ร้อยละ 50 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

-เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรง 
-เพื่อเด็กและสตรีมี
ความปลอดภัยในชีวิต 

เด็กและสตรีในพื้นที่
ต าบลป่าซาง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและสตรีมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 
ร้อยละ 70 

เด็กสตรีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต/
ลดปัญหาความ
รุนแรง 
 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ประชาชนน า
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิต 
ประจ าวันเพิม่ขึ้น  

ส านักปลดั 

2. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้น
ในด้านต่าง ๆ  

คณะกรรมการหมู่บา้น
ทุกหมู่บ้าน 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 

 

แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. 
 
 

โครงการเวที
ประชาคมท้องถิ่น 

-เพื่อให้ประชาชนมี
เวทีในการแสดงความ
คิดเห็น 
-เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

30,000 
    
   

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 60% ของ
สัดส่วนท่ีก าหนด 

-รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

ส านักปลดั 

4. โครงการสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

-เพื่อให้ความรู้การ
จัดท าแผนชุมชนแก่
ประชาชน 
-เพื่อส่งเสรมิความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจเรื่อง
แผนชุมชน 
1 ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความรู้
เข้าใจเรื่องแผน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

5. โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐาน 

-เพื่อส ารวจข้อมลู
พื้นฐานของประชาชน
ในพื้นที่น าเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนใน  ต.ป่าซาง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ข้อมูลพื้นฐาน 
80% ของ
ประชาชนท้ังหมด 
1 ครั้ง/ปี 
 

มีข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. 
 
 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและภูมิ
ปัญญาผู้สูงอาย ุ

-เพื่อจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สูงอายุให้
ประชาชนท่ีสนใจ 

ผู้สูงอายุใน ต.ป่าซาง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม 
ร้อยละ 60   
1 ครั้ง/ปี 

-มีเวทีถ่ายทอด
ความรู้ของผู้สูงอาย ุ

ส านักปลดั 

7. โครงการครอบครัว
เข้มแข็ง 

-เพื่อจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความรัก 
ความเข้าใจ ความ
อบอุ่นในครอบครัว 
-เพื่อลดความขดัแย้ง
ในครอบครัว 
 

ประชาชนใน ต.ป่าซาง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
80% ไม่มีปญัหา
ครอบครัว 
1ครั้ง/ป ี

สร้างความรัก ความ
เข้าใจ ความอบอุ่น      
ในครอบครัว 

ส านักปลดั 

8. โครงการสร้างชุมชน
เกื้อกูล เพิ่มพูนน้ าใจ
สร้างวิถีไทยสามัคค ี

-เพื่อเสริมสรา้งความ
สามัคคีของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ต าบล 
-เพื่อเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้าน 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนในต าบล
ป่าซางมีความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการชื่อบ้านนาม
เมือง อ าเภอแม่จัน 

-เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท า
ประวัติหมู่บ้าน 

ข้อมูลประวตัิหมู่บ้าน 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง มีข้อมูลประวัติ
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

10. โครงการปดิทอง   
หลังพระ 

-เพื่อสืบสานแนว
พระราชด าร ิ
-เพื่อเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง -สืบสาน
พระราชด าร ิ
-หมู่บ้านเข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

11. โครงการอบรมอาชีพ
เสรมิระยะสั้นให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรี  
ต.ป่าซาง  และผู้ที่
สนใจ ในต าบลป่าซาง 

-เพื่อสร้างอาชีพเสรมิ 
-เพื่อส่งเสรมิให้มี
รายได้เสริมลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง /กพสต.ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60  
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีรายได้
เสรมิ 

-ประชาชนท่ีเข้าร่วม
อบรมมีรายได้เสริม 
-ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

12. โครงการอบรมอาชีพ
เสรมิระยะสั้นให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่
สนใจ 

-เพื่อสร้างอาชีพเสรมิ 
-เพื่อส่งเสรมิให้มี
รายได้เสริมลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 

ผู้ป่วยเอดส ์/ประชาชน 
ในต าบลป่าซาง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม 

-ประชาชนมีรายได้
เสรมิ ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13. โครงการอบรมอาชีพ
เสรมิระยะสั้นให้แก่ผู้
พิการและผู้ที่สนใจ 

-เพื่อสร้างอาชีพเสรมิ 
-เพื่อส่งเสรมิให้มี
รายได้เสริมลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

ผู้พิการ/ ประชาชน ใน
ต าบลป่าซาง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม 

-ประชาชนมีรายได้
เสรมิลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

14. โครงการอบรมอาชีพ
เสรมิระยะสั้นให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ทีส่นใจ
ในต าบลป่าซาง 

-เพื่อสร้างอาชีพเสรมิ 
-เพื่อส่งเสรมิให้มี
รายได้เสริม ลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ผู้พิการ/ประชาชนใน
ต าบลป่าซาง 

20,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม 

-ประชาชนมีรายได้
เสรมิ ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 

15. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
อาสาสมัคร 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มอาสาสมคัร 

-สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร
พื้นที่ต าบลป่าซาง 

100,000 - 100,000 - 100,000 ร้อยละ 60  
ของอาสาสมัคร
ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 

อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

16. โครงการปรับปรุง
ระบบข้อมลูหมู่บ้าน                     
บ้านปางปูเลย 

-เพื่อปรับปรุงข้อมูล
หมู่บ้านให้เป็นปัจจบุัน 
-เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในหมู่บ้าน 

-ข้อมูลหมู่บ้าน 
-ป้ายต่าง ๆ  

20,000 - - - - ข้อมูลครบถ้วน 
100% 

-มีแหล่งศูนย์ข้อมลู
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
ป่าซาง 

-เพื่อเสริมสรา้งความรู้ 
ความเข้มแข็งให้แก่
สมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรตี าบลป่าซาง  
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลป่าซาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม 
ร้อยละ 60 น า
ความรู้ไปใช้ได ้

-เสริมสรา้งความรู้ 
ความเข้มแข็งให้แก่
สมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรตี าบลป่าซาง  
-เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

18. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรี อ.แมจ่ัน 

-เพื่อส่งเสรมิบทบาท
และพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี
ใน อ.แม่จัน 
-เพื่อส่งเสรมิ 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาสตรี
การสร้างภาวะผู้น า 
การพัฒนาองค์ความรู้  

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมกลุ่ม
สตรไีดร้ับการ
สนับสนุน 
ร้อยละ 70 

ส่งเสริมบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรีใน 
อ.แม่จัน 

ส านักปลดั 

รวม 18 โครงการ - - 560,000 470,000 570,000 470,000 570,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการและปลูกฝัง
การออกก าลังกาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

30,000 - - - - ปีละ 1 ครั้ง เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี
และได้ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
 

2. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและสมรรถ 
ภาพทางด้านร่างกาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการและสมรรถ- 
ภาพทางด้านร่างกาย 

เด็ก นักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลป่าซาง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก นักเรียน มีพัฒนา 
การและได้ออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อความปรองดอง 
 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬา
เข้าแข่งขันทีมชาติ ใน
กีฬา/ระดับต าบล/
ระดับอ าเภอ/ระดบั
จังหวัด/ระดับชาติ 
และการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนประชาชน 
ต าบลป่าซาง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลป่าซาง 

30,000 22,500 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมนักกีฬาที่มี
ความสามารถก้าวสู่
ทีมชาติ 

กองการศึกษา 
 

4. โครงการจดัหา 
อุปกรณ์กีฬา  

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา และการออก
ก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลป่าซาง 

- - 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีอุปกรณ์
ออกก าลังกายเพิ่ม
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการกีฬา
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย 

นักกีฬา จ.เชียงราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุนการ
กีฬา ร้อยละ 50 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย 

กองการศึกษา 
 

รวม 5 โครงการ - - 70,000 62,500 190,000 190,000 190,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงาน งบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้ (เบี้ยยังชีพ) 
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อสนับสนุนเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนตามที่
กฎหมายก าหนด 

ผู้สูงอายุ ในต าบลป่าซาง 13,000,000 
 
 

14,600,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
100 ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
1ครั้ง/เดือน 
 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2. โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
(เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ 
ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

-เพื่อสนับสนุนเบีย้ 
ยังชีพ ผู้พิการที่แพทย์
ได้รับรองและมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ
หรือทุพพลภาพตาม
กฎหมายก าหนด 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ใน ต.ป่าซาง 

3,000,000 
 
 

4,032,000 4,200,000 4,500,000 4,700,000 ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
ร้อยละ 100 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
1ครั้ง/เดือน 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อเอดส ์

-เพื่อสนับสนุนเบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้วตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล   
ป่าซาง 

720,000 
 

720,000 720,000 720,000 750,000 ผู้ป่วยเอดส์         
ร้อยละ 100  
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
1 ครั้ง/เดือน   
 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4. โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณะ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภยัสาธารณะ 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ประสบภยั
ได้รับความ
ช่วยเหลือ  
ร้อยละ 80  

ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 17,720,000 20,352,000 20,920,000 22,220,000 23,450,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

ประชาชนใน 
ต.ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

ประชาชนรู้และร่วม
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

2. โครงการจดัหาชุด
ให้แก่ อป.พร. 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
เผชิญเหตุสาธารณภัย
ต่าง ๆ ให้ประชาชน 

อป.พร.ในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อป.พร.มีความ
พร้อม 70% 

อป.พร.มีความ
พร้อมในการบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการ
ออกตรวจพ้ืนท่ี 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการออก
ตรวจพ้ืนท่ีเพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อป.พร.มีความ
พร้อม 70% 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

4. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและจัด
ระเบียบจราจรใน
เทศกาลปีใหม ่

-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 10,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และจดั
ระเบียบจราจรใน
เทศกาลสงกรานต ์

-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ประชาชนต าบลปา่ซาง 10,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

6. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวให้
ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตจาก
ภัยหนาว 

ส านักปลดั 

7. โครงการแกไ้ขปัญหา
ภัยแล้ง 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง บรรเทาความ
เดือดร้อนปญัหาภยั
แล้งให้ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ     
อป.พร. 

-เพื่อให้อป.พร มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
รูปแบบต่าง ๆ และ
สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
-เพื่อให้มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ 
อป.พร. 
-เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
และกว้างขวางในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สมาชิก อป.พร.           
ต าบลป่าซาง 

20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ  1  ครั้ง อป.พร.ที่ผ่านการ
อบรมมีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเดือดร้อน
และต้องการความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้นและ
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้องต้นและเอาตัวรอด
จากเหตุเพลิงไหม้ได ้

ประชาชนต าบลปา่ซาง 12,000 12,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

10. โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บา้น
เกี่ยวกับสาธารณภัย 

-เพื่อให้ความรู้และ
สามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้เมื่อเกิดสาธารณภัย 

คณะกรรมการหมู่บา้น 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1  ครั้ง คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย 

ส านักปลดั 

11. 
 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน 

ประชาชนต าบล            
ป่าซาง 

50,000 
  

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1  ครั้ง คณะกรรมการมี
ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า
และหมอกควัน 

ส านักปลดั 

12. โครงการอบรมให้
ความรู้และซ้อมแผน
อัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว 

-เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยและการ
เผชิญเหตุอัคคีภยัและ
แผ่นดินไหวอย่างถูกวิธ ี

ประชาชนในพ้ืนท่ี    
ต.ป่าซาง  เจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และน าไปใช้ได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด 

-เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจเรื่องยาเสพ
ติดชนิดต่าง ๆ  

-เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต.ป่าซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และน าไปใช้ได ้

ส านักปลดั 

14. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้านแมส่ลอง  
หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
ของส่วนรวม 
-เพื่อป้องกันอาชญา 
กรรมต่าง ๆ 

จ านวน 5 จุด 
 

- 100,000 - - - จ านวน 5 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

15. โครงการอบรมอาสา
จราจรเพื่อชุมชน 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุบน
ถนน 
-เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้
แก่อาสาสมัครผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

30,000 - - - 30,000 ผู้เข้าอบรม  
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ ทักษะ
ด้านการจราจร 

-ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุบนถนน 
-เพิ่มทักษะความรู้แก่
อาสาสมัครผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องทะเบียน
ราษฎรและสัญชาต ิ

-เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมรู้และ
เข้าใจงาน  
ร้อยละ 80       

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจเรื่อง
ทะเบียนและสญัชาต ิ

ส านักปลดั 

รวม 16 โครงการ - - 792,000 1,082,000 990,000 990,000 990,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ 
ทต.ป่าซาง ให้
ประชาชนทราบ 
-เพื่อให้บริการนอก
พื้นที่แก่ประชาชน 

ประชาชนใน ต.ป่าซาง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 80% 
รับทราบการ
ด าเนินงานของ 
ทต.ป่าซาง 
1 ครั้ง/ปี 
 

ประชาชน 80% 
รับทราบการด าเนิน 
งานของ ทต.ป่าซาง 
และได้รับบริการนอก
สถานท่ี 

ส านักปลดั 

2. โครงการปกป้อง
สถาบันและเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

-เพื่อปกป้องสถาบัน
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
-เพื่อสร้าง สามคัคี 
ปรองดองในสังคม 

ประชาชนใน ต.ป่าซาง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 80%                  
มีความรัก สามัคคี 
ปรองดอง 
1 ครั้ง/ปี  
 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความ
สามัคคี ปรองดองและ
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. 
 

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์เกีย่วกับ
งานสารบรรณ 

-เพื่อให้การจัดการงาน
สารบรรณ เช่น การ
รับ – ส่ง จัดเก็บ
หนังสือราชการเป็น
ระบบสบืค้นได้สะดวก 

ระบบคอมพิวเตอร์
ภายในส านักงาน          
ทต.ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง การสืบค้นข้อมลูได้
สะดวก 

ส านักปลดั 

4. โครงการจดัการ
เลือกตั้ง 

-เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น 
-เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาต ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ี         
ต.ป่าซาง 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง 

ร้อยละ 60 

ประชาชนสนใจและ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานดา้น
การจัดเก็บรายได้ 
การเงิน การคลัง การ
พัสดุและการเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ  

-ระบบแผนทีภ่าษี  
-ระบบงานจัดเก็บรายได ้
-ระบบการบริหารงาน 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ข้อมูลในระบบ

ร้อยละ 80%   

เป็นข้อมูล

ปัจจุบัน 

ข้อมูลในระบบ เป็น

ข้อมูลปัจจุบันและ

ครบถ้วน 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ช าระภาษ ี

-เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ผู้น าหมู่บ้านประชาชน
และเจา้หน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ประชาชนใน ต.ป่าซาง 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 รายได้ของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20% 
1 ครั้ง/ปี 

-การจัดเก็บรายได้ 
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจ
เรื่องภาษ ี

กองคลัง 

7. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานการจดัการ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) 

-เพื่อพัฒนาข้อมูลที่ใช้
ในการจัดท าบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง 

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาล 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง 

กองคลัง 

8. โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

-เพื่อเผยแพร่ความรู้
เรื่องการจัดเก็บภาษี
ให้ประชาชน 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 % มี
ความรู้เรื่องภาษ ี

ประชาชนมีความรู้
และเข้าให้ความ
ร่วมมือในการช าระ
ภาษี 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1.เพื่อให้มีแผนท่ีแม่บทท่ี
มีรายละเอียดตามข้อมูล
จากส านักงานท่ีดิน 
สามารถใช้กับโปรแกรม 
LTAX 3000 ได ้
2.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ ทต.ป่าซาง 
ในด้านการคลังท้องถิ่น 
3.เพื่อให้มีการจัดเก็บ
ภาษีที่มีระบบท่ีแน่นอน 
และสามารถตรวจสอบ
ได้สะดวก รวดเร็ว 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
LTAX 3000 

- - 120,000 - - ข้อมูลในระบบ
เป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 80 

-มีระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน LTAX 
3000  
-สามารถน าเป็นข้อมูล
จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10. โครงการจดักิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

-เพื่อเผยแพรผ่ลงาน
ของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ 

ประชาชนใน ต.ป่าซาง 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ  1 ครั้ง ประชาชนรับทราบผล
การพัฒนาของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

11. โครงการรับ-ส่ง เสด็จ -เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
เชื้อพระวงค ์

พื้นที่ใน  ต.ป่าซาง 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เทิดทูนสถาบัน ส านักปลดั 

12. โครงการอบรม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับเทศบาล 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจกรรมการที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชน
และเจา้หน้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง            
ทต.ป่าซาง 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 80  
รู้และเข้าใจ 
1 ครั้ง/ปี 
 

-ผู้เข้าร่วมอบรมรู้และ
เข้าใจกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

13. โครงการอบรม
จริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการของรัฐ 
หรือ จนท.ของรัฐ 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการให้บริการ
ประชาชน 

บุคลากรของ ทต.ป่าซาง 
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ต.ป่าซาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 80  
รู้และเข้าใจ 
1 ครั้ง/ปี 
 

ผู้เข้าอบรมมีคณุธรรม 
จริยธรรม พร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่
ผู้บริหาร/สท/
พนักงานทต./ 
พนง.จ้าง ฯลฯ 

-เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร/สท./พนง.ทต./
พนักงานจ้าง ฯลฯ 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากรของ ทต.  
มีความพร้อม 
ร้อยละ 80 ในการ
ให้บริการประชาชน 

บุคลากรของ ทต. 
มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

15. โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล 

-เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
สถาปนาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร สท. 
พนักงาน ทต. พนักงาน
จ้างและประชาชน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ  1  ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทราบ
ความส าคญัของวัน
สถาปนาเทศบาล 

ส านักปลดั 

16. โครงการจดังานรัฐพิธี 
และวันส าคัญตา่ง ๆ 

-เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
-เพื่อสร้างความรัก 
สามัคคีของประชาชน 

 คณะผูบ้ริหาร สท. 
พนักงาน ทต. พนักงาน
จ้างและประชาชนทั่วไป 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมงาน  
100 คน/ครั้ง 

-ถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
-สร้างความรัก 
สามัคคีของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการหมู่บา้น 
ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ร้อยละ 60 

คณะกรรมการหมู่บา้น
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

18. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลป่าซาง 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอาย/ุ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุต าบล 
ป่าซาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มผูสู้งอายุมี
ความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 70 

กลุ่มผูสู้งอายุมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

19. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามยา 
เสพติด 

ส านักปลดั 

20. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอแม่จัน 

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด อ าเภอแมจ่ัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามยา 
เสพติด 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21. อุดหนุนก่ิงกาชาด  
อ.แม่จัน 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์กิ่งกาชาด  
อ.แม่จัน 

กิ่งกาชาด อ.แม่จัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรม 
กิ่งกาชาด อ.แม่จัน 

ส านักปลดั 

22. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.แม่จัน 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันส าคัญต่าง ๆ 

อ.แม่จัน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการจัด
กิจกรรมรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันส าคัญต่าง ๆ 

ส านักปลดั 

23. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.แม่จัน 

-เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสมโภชและ
สืบชะตาเมืองแม่จัน  
-เพื่อความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 
แก่ประชาชน 

อ.แม่จัน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.แม่จัน 

-เพื่อสนับสนุนการจัด
งานของดีอ าเภอแม่จัน 
-เพื่อสร้างความส าคัญ
และเอกลักษณ์
และอัตตลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น อ.แม่จันและ
เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
ในระดับภมูิภาค 

อ.แม่จัน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

25. อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.แม่จัน 

-เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 
(กม.) 

อ.แม่จัน 
 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพสถานท่ี
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ของศูนย์ฯ  
ร้อยละ 70 

มีศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ (อ าเภอ
แม่จัน) 

ส านักปลดั 

รวม 26 โครงการ - - 2,000,000 2,055,000 2,225,000 2,105,000 2,105,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเทศบาลป่าซางให้
สะอาดเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ทต.ป่าซาง 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ1 ครั้ง ภูมิทัศน์ในเทศบาล 
สวยงามสะอาดเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

2. โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง รวม
เมือง/ชุมชนและการ
วางผังชุมชน 

-เพื่อวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง/
ชุมชนการวางผังเมือง
ชุมชน 

พื้นที่ ต.ป่าซาง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ1 ครั้ง ประชาชนรู้เข้าใจ
กรรมการผังเมือง 

กองช่าง 

3. โครงการจดัท าแนว
เขตการปกครอง 

-เพื่อจัดท าและ
ปรับปรุงข้อมูลแนว
เขตการปกครอง 

พื้นที่ ต.ป่าซาง 10,000 
  

10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง -ข้อมูลแนวเขตเป็น
ปัจจุบัน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ 

-เพื่อจัดท าแนวเขต
ป้องกันการบุกรุก 
-เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การรักษาที่สาธารณะ 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 100,000 - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ที่สาธารณะ 

ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

5. โครงการอบรมพัฒนา
ฝีมือด้านช่าง 

-เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
งานด้านช่างให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

50,000 - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 70 มีความรู้
ด้านช่าง 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ทักษะดา้นฝีมือ
ช่าง 

กองช่าง 

6. โครงการอบรมการ
บริหารจดัการและ
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา  

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
-เพื่อเสริมสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการบรหิาร
จัดการระบบประปา 

ประชาชนต าบลปา่ซาง - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 70 มีความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการประปา 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ทักษะดา้น
บริหารจดัการระบบ
ประปา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 163 

 

แบบ ผ.02 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. โครงการส ารวจและ
รังวัดที่สาธารณ-
ประโยชน์พ้ืนท่ีต าบล
ป่าซาง 

-เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน ์

ส ารวจและรังวัดที่
สาธารณประโยชน์พื้นที่
ต าบลป่าซาง 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันการ 
บุกรุก 
ร้อยละ 60 

ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์
พื้นที่ต าบลป่าซาง 

กองช่าง 

8. โครงการปรับปรุง 
บ ารุง รักษาถนน คู 
คลอง การดูแล
สิ่งแวดล้อมตาม
ภารกิจถ่ายโอน 

-เพื่อปรับปรุง บ ารุง 
รักษาถนน คู คลอง 
การดูแลสิ่งแวดล้อม
ตามภารกิจถ่ายโอน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง บริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 8 โครงการ - - 370,000 220,000 440,000 440,000 440,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมให้
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยว 
(Home Stay) 

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว
ในต าบลป่าซาง เช่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
-เพื่อสร้างรายไดเ้สริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 แห่ง -มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 
-ประชาชนมีรายได้
และอาชีพเสริม 

ส านักปลดั 

2. โครงการสนับสนุน
กิจการท่องเที่ยว
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวมี
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 165 

 

แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองย่าเล็ก 
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10 

-เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
-เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้แก่ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไดส้ะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การเทถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 212.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดิน
ลูกรังตามสภาพ 

499,000 - 500,000 - 500,000 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา     
ร้อยละ 70 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองซาง 
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไดส้ะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 777 เมตร 
และขุดปรับแต่งรอบ
หนองซาง พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

459,600 - 500,000 - 500,000 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา     
ร้อยละ 70 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ เส้นทางวัดถ้้าจตุ
มหาพรหม 
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ท่ี 15 

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไดส้ะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,455 เมตร   

499,300 - 500,000 - 500,000 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา     
ร้อยละ 70 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองหลุก  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไดส้ะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การ1.งานปรับปรุงถนน
ลูกรัง โดยการลงหินคลุก
พร้อมบดอัดแน่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 450 
เมตร 
2.งานรางระบายน้้า 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ยาว 120 
เมตร  
 

480,800 - 500,000 - 500,000 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา     
ร้อยละ 70 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 1,938,700 - 2,000,000 - 2,000,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
 แผนงาน การเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านโรคและ
แมลง 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตร
และผู้ทีส่นใจในการ
ป้องกันโรคและแมลงใน
แปลงเกษตร 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหาโรค
และแมลงใน
แปลงเกษตร
ร้อยละ 60 

เกษตรกรและผู้สนใจรู้
และเข้าใจการป้องกัน
โรคและแมลง 

ส านักปลดั 

2. โครงการอบรมเรื่อง
การปลูกพืชทนแล้ง 

-เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปลูกพืช
ทนแล้ง 
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างทางเลือก
ให้แก่ประชาชน
ที่ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการส ารวจพืช
ตามฤดูกาล 

-เพื่อส ารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลพืชในพื้นที่  
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาอาชีพ 

เกษตรกรในต าบล 
ป่าซาง 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ข้อมูลพืช 
ครอบคลมุ/
ปัจจุบัน 
ร้อยละ 80 

มีข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือและ
พัฒนาอาชีพ 

ส านักปลดั 

4. โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตร
เกี่ยวกับราคาผลผลติ
ตกต่ า 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรเกีย่วกับราคา
ผลผลติทางการเกษตร
ตกตกต่ า ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กฎหมายก าหนด 

เกษตรกรในต าบล 
ป่าซาง 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 ครั้ง เกษตรกรไดร้ับความ
ช่วยเหลือในภาวะ
ผลผลติตกต่ า 

ส านักปลดั 

5. โครงการอบรมอาชีพ
ด้านการเกษตร 

-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ
เสรมิด้านการเกษตร  
-เพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความรู้น าไปใช้
ได้ร้อยละ 60    

สร้างอาชีพเสริม 
ส่งเสริมอาชีพเสริม
ด้านการเกษตร 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการเกษตร
อินทรีย์ 

-เพื่อส่งเสรมิ
การเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวพระราชด าร ิ
-เพื่อลดรายจ่ายในการ
ท าการเกษตร 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้น าไปใช้
ได้ ร้อยละ 60    

สร้างอาชีพเสริม 
ส่งเสริมอาชีพเสริม
ด้านการเกษตร 

ส านักปลดั 

7. โครงการอบรมด้าน 
ไม้ไผ ่

เพื่อส่งเสริมการปลูก
และใช้ประโยชน์จาก
ไม้ไผ ่

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมน า
ความรู้ไปใช้ได้
ร้อยละ 60  

ส่งเสริมการปลูกและ
ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ ่

ส านักปลดั 

8. โครงการเกษตรกร
ดีเด่น 

เพื่อส่งเสริมและเชิดชู
เกียรตเิกษตรกร 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรไดร้ับ
การเชิดชูเกียรติ
หมู่บ้านละ1 คน 

ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

ส านักปลดั 

9. โครงการร่วมจัดงาน
ของดีอ าเภอแม่จัน 

-เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว/ผลติภณัฑ์ 
OTOP/ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ประชาชนต าบลปา่ซาง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว/ผลติภณัฑ์ 
OTOP/ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ส านักปลดั 

รวม 9 โครงการ - - 390,000 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการศึกษาภาษา
ล้านนา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนได้
เรียนรูภ้าษาล้านนา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต าบลป่าซาง 

40,000 - - - - ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีความรู ้
ภาษาล้านนา 

กองการศึกษา 
 

2. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญ
ของชาติ 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณี และวันส าคญั 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 180,000 110,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประเพณีวัน
ส าคัญ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ประเพณี วัฒนธรรม 
วันส าคัญให้คงอยู ่

กองการศึกษา 
 

3. โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อส่งเสริม สร้างความ
ตระหนัก ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 

 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในเขตต าบลป่าซาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เกิดความ
ตระหนัก ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

กองการศึกษา 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 172 

 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการอบรม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต าบลป่าซาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม พื้นบ้าน
ล้านนาได้รับการ 
อนุรักษ์และสืบทอด 

กองการศึกษา 
 

5. โครงการรักษ์การอ่าน 
รักชาติ รักษ์ภาษาไทย 

เพื่อส่งเสริมการคัด
ลายมือ 
อักษรไทย อักษร
พื้นเมือง 
การักการอ่าน
ภาษาไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบลป่าซาง 

- - 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  
รักการอ่านตระหนัก
ถึงความเป็นไทย 

กองการศึกษา 

6. โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

เพื่อสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

5,000 5,000 12,000 12,000 12,000 สนับสนุนสืบ
สานประเพณฯี

ร้อยละ 50 

สืบสานประเพณ ี
สรงน้ าพระธาตุดอย
ตุงให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงราย 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒน -
ธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แม่จัน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
แสดงออกถึงความมี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

8. โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่พระต าบล
ป่าซาง 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณีและวันส าคญั
ทางศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบล 
ป่าซาง 

- 40,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ท า
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์ขนบธรรม –
เนียมประเพณีและ 
วันส าคัญ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา
ต าบลป่าซาง 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณีและวันส าคญั
ทางศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบล 
ป่าซาง 

- 35,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ท า
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์ขนบธรรม –
เนียมประเพณีและ 
วันส าคัญ 

กองการศึกษา 
 

10. โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศลี    
จาริณภีาคฤดรู้อน 

เพื่อปลูกฝังและพัฒนา 
คุณธรรม จรยิธรรม
และศลีธรรม สรา้ง
ความเข้มแข็งให้แก่
เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  

วัดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 

- 
 

35,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
และเป็นการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11. โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาต ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาต ุ

วัดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 

- 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีการ
ปฏิบัติตน ตาม
พระพุทธศาสนา และ
เป็นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
 

12. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานวัฒนธรรม 
ชาติพันธ์ุชนเผ่า 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ชาติพันธ์ุชนเผ่าให้คง
อยู่สืบไป 

ชาติพันธ์ุชนเผ่าต าบล 
ป่าซาง/อ าเภอแม่จัน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง สืบสานวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ชนเผ่าให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

รวม 12 โครงการ - - 305,000 365,000 682,000 682,000 682,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน การศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแมส่ลอง 
 

เพื่อสนับสนุน
การศึกษาเด็กเล็ก 

อาคาร ศพด.  
บ้านแม่สลอง 

- 
 

- 
 

- 
 

3,000,000 
 

- 
 

จ านวน 1 แห่ง ศพด.มีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรม
อื่นๆ 

กองการศึกษา 
 

2. โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน  าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ว่ายน  าให้เด็ก 

สระว่ายน  า ศพด. - - - 5,000,000 - จ านวน 1 แห่ง ส่งเสริมทักษะการว่าย
น  าของเด็กเยาวชน 

กองการศึกษา 

3. โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนประถมศึกษา
ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

เพื่อสร้างทางเลือก
ด้านการศึกษาและ
สถานศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนในพื นท่ีต าบล
ป่าซาง 

โรงเรียนประถมศึกษา
ของเทศบาล 

- - - - 10,000,000 จ านวน 1 แห่ง ส่งเสริมการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรยีนในพื นที่มี
สถานท่ีเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

 แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 177 

 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เพื่อสนับสนุน
การศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- - - 10,000,000 - จ านวน 1 แห่ง ส่งเสริมการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรยีนในพื นที่มีท่ี
เรียนในระดับอนุบาล 

กองการศึกษา 

5. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
การศึกษา 

อาคาร ศพด. ทต.ป่าซาง - - 3,000,000 - - จ านวน 1 แห่ง ศพด.ของ ทต.ป่าซางมี
อาคารสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการศึกษา 
และกิจกรรมอื่นๆ 

กองการศึกษา 

6. โครงการติดตั งไฟก่ิง 
บริเวณศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟก่ิง ศพด.เทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- - 100,000 - - มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 90 

สถานท่ีราชการ 
มีแสงสว่างเพียงพอ 
และมีความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

7. โครงการเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั ง
เครื่องกรองน  าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เพื่อให้มีน  าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลพร้อมเครื่อง
กรองน  า จ านวน 1 ชุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง 

- - - 100,000 - มีน  าสะอาด
เพียงพอ  
ร้อยละ 100 

ศพด.เทศบาลป่าซาง 
มีแหล่งน  าสะอาดใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8. โครงการท าบ่อดัก
ไขมันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

เพื่อความสะอาด ถูก
สุขอนามัย ป้องกันเช่ือ
โรค และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

บ่อดักไขมันของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง 
(ตามแบบ ทต.ก าหนด) 

- - 500,000 - - จ านวน 1 แห่ง สามารถป้องกันเช่ือโรค 
และถูกหลัก สุขอนามัย 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา 

9. โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถบริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ป่าซาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านสถานท่ี
จอดรถให้แก่
ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ
งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ป่าซาง 

โรงจอดรถ 
ตามแบบ ทต.ก าหนด 

- - 300,000 - - จ านวน 1 แห่ง อ านวยความสะดวก
ด้านสถานท่ีจอดรถ
ให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้มา
ติดต่องานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ป่าซาง 

กองการศึกษา 

รวม 9 โครงการ - - - - 3,900,000 18,100,000 10,000,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ล าเหมือง  

-เพื่อส่งเสรมิและ
อนุรักษ์แหล่งน  า
ภายในต าบลป่าซาง 

ล าเหมืองในต าบล 
ป่าซาง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ฟื้นฟูล าเหมือง 
ร้อยละ 70  

 ส่งเสรมิและอนุรักษ์
แหล่งน  าภายในต าบล
ป่าซาง 

กองช่าง 

2. โครงการขุดลอกเกาะ
กลางอ่างเก็บน  าเปิน 

-เพื่อให้เกษตรกรมีน  า
ใช้เพื่อการเกษตรได้
อย่างเพียงพอตลอด 
ทั งป ี
-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิ

ขุดลอกเกาะกลาง  
อ่างเก็บน  าเปิน 

- 50,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอดปี
ร้อยละ 70 

-เกษตรกรมีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั งป ี
-เป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการก่อสร้าง
ระบบคลอง
ชลประทาน 
ล าเหมือง  

-เพื่อให้เกษตรกรมีน  า
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 

ระบบคลองชลประทาน 
ล าเหมืองในต าบลป่าซาง 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอดปี
ร้อยละ 70 

-เกษตรกรมีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั งป ี

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

-เพื่อให้มีสถานท่ีพร้อม
ในการให้บริการ
ประชาชนและพร้อม
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความพร้อม
ด้านสถานท่ีการ
ให้บริการและ
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 

มีความพร้อมในดา้น
สถานท่ีการให้บริการ
และการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

5. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
เทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย  

บริเวณเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อย  
ปีละ 1 ครั ง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาด สวยงาม 
เรียบร้อย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถภายในเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกผู้มาติดต่องาน
เทศบาลต าบลป่าซาง 

โรงจอดรถในเทศบาล
ต าบลป่าซาง  

- - 300,000 - 300,000 จ านวน 1 แห่ง ผู้มาตดิต่องานได้รับ
ความสะดวกในด้าน
สถานท่ีจอดรถ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตล าเหมือง  

เพื่อให้เกษตรกรมีน  า
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 
-เพื่อป้องกันคันตลิ่ง
และการสูญเสยีน  า 

ดาดคอนกรตีล าเหมือง
ภายในต าบลป่าซาง 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอด
ทั งปี ร้อยละ 70 

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

8. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน  าหนองซาง  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว 
สร้างภมูิทัศน์ให้
สวยงาม 
-เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน  าทางธรรมชาต ิ
-เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

หนองซาง หมู่ที่ 12 บ้าน
สันคือ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอด
ทั งปี ร้อยละ 70 

-เพิ่มพื นท่ีสีเขียว สร้าง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
-อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า
ทางธรรมชาต ิ
-พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 

-เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคเพียงพอตลอด
ทั งป ี

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ในต าบลปา่ซาง 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีน  าใช้เพียงพอ
ตอลดทั งปี  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน  าสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 

-เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคเพียงพอตลอด
ทั งป ี

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ในต าบลปา่ซาง 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีน  าใช้เพียงพอ
ตอลดทั งปี  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน  าสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  า/ฝายน  าล้น  

-เพื่อให้เกษตรกรมีน  า
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 

ฝายชะลอน  า / 
ฝายน  าล้น  
ภายในต าบลป่าซาง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน  าใช้เพียงพอ
ตอลดทั งปี  
ร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

12. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่
การเกษตร  

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตรภายในต าบล
ป่าซาง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล   

-เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดในการอุปโภค-
บริโภคเพียงพอตลอด
ทั งป ี

ภายในต าบลป่าซาง - 300,000 300,000 300,000 300,000 มีน  าใช้เพียงพอ
ตอลดทั งปี  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน  าสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงถนน 
โดยลงหินคลุก  

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก ลดอุบัติเหต ุ

ถนนภายในต าบลป่าซาง 
ถนนเช่ือมต าบล 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก  
ร้อยละ 70 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

15. โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้การสื่อสาร
ทั่วถึง ครอบคลุมทั ง
หมู่บ้าน 

ภายในต าบลป่าซาง - 200,000 200,000 200,000 200,000 การสื่อสารทั่วถึง 
ครอบคลมุทั ง
หมู่บ้าน 
ร้อยละ 80 

การสื่อสารทั่วถึง 
ครอบคลมุทั งหมู่บ้าน 

กองช่าง 

16. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล
ป่าซาง 

- 500,000 300,000 300,000 300,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เช่ือม
ระหว่าง ต.ป่าซาง – 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
เชื่อม ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
ต.ป่าซาง – ต.ป่าตึง    
อ.แม่จัน  เช่ือม            
ต.แม่สลองนอก         
อ.แม่ฟ้าหลวง  

- - 12,960,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

18. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน  าหนองย่าเล็ก  
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10 

-เพื่อเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว 
สร้างภมูิทัศน์ให้
สวยงาม 
-เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน  าทางธรรมชาต ิ
-เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

หนองย่าเล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านใหม่พัฒนา 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอด
ทั งปี ร้อยละ 70 

-เพิ่มพื นท่ีสีเขียว 
สร้างภมูิทัศน์ให้
สวยงาม 
-อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น  าทางธรรมชาต ิ
-พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

19. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 เช่ือม 
ซอย 2 บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ขนาด 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 100  เมตร 

- - 200,000 200,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80 

ป้องกันฝุ่นละออง และ
ลดการเกิดอุบัติในการ
สัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 8/1  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง  
4  เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80 

ป้องกันฝุ่นละออง และ
ลดการเกิดอุบัติในการ
สัญจร 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4/3  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว  80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80 

ป้องกันฝุ่นละออง และ
ลดการเกิดอุบัติในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

22. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

- - - 300,0000 - แสงสว่าง
เพียงพอท่ัวถึง 
ร้อยละ 70 

-มีแสงสว่างเพียงพอ 
ทั่วถึง 
-รองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

กองช่าง 

23. โครงการปรับปรุงหนอง
น้้า (หนองยาว)   
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้้าสะอาด
ใช้ส้าหรับบรโิภค 
อุปโภคเพียงพอ 

หนองน้้า (หนองยาว) 
บ้านร่องคี  หมู่ที่  1 

- - 100,000 100,000 - มีน้้าสะอาดใช้
เพียงพอ  60 

มีน้้าสะอาดใช้ส้าหรับ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

24. โครงการปรับปรุงหนอง
น้้า (หนองหลุก)  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้้าสะอาด
ใช้ส้าหรับบรโิภค 
อุปโภคเพียงพอ 

หนองน้้า (หนองหลุก)  
บ้านร่องคี  หมู่ที่ 1 

- - 100,000 100,000 100,000 มีน้้าสะอาดใช้
เพียงพอ  60 

มีน้้าสะอาดใช้ส้าหรับ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้ คสล. 
ซอยหลังวัด บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กว้าง .40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.80 เมตร   
ยาว 100 เมตร 

- - - 210,000 210,000 ป้องกันน้้าท่วม
ขัง ท่ีอยู่อาศัย 
ร้อยละ 70  

ป้องกันน้้าท่วมขังที่อยู่
อาศัยของประชาชน
และป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

26. โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้้าสะอาดใช้
ส้าหรับบริโภค อุปโภค
เพียงพอ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว  ลึก 80.00 เมตร  

- 220,000 220,000 - - มีน้้าสะอาดใช้
เพียงพอร้อยละ 
80 

มีน้้าสะอาดใช้ส้าหรับ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เช่ือมบ้านร่องคี 
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าห้า 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้สามารถสัญจร
ได้สะดวก  
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 100 เมตร  

- - - 200,000 200,000 สัญจรได้สะดวก 
ร้อยละ 70 

สามารถสัญจรได้
สะดวก/ป้องกัน
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

28. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค ์
ประจ้าหมู่บ้านร่องค ี
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
เพียงพอ 
-เพื่อใหม้ีระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 สถานท่ีมีความ
พร้อม 
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

29. โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่บ้านร่องค ี
หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้านทั่วถึง 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 - การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้าน
ทั่วถึง  
ร้อยละ 80 

การสื่อสารภายใน
หมู่บ้านทั่วถึง 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

30. โครงการเสรมิไหล่ทาง
ถนนสายบ้านร่องคี 
หมู่ที่ 1 เช่ือมบ้าน   
ป่าซาง หมู่ที่ 3 และ
บ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
 

เสรมิไหล่ทางถนน 
ระยะทางประมาณ  
1,000 เมตร  

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

31. โครงการก้าจดัสิ่งกีด
ขวางทางน้้า เหมือง
สาธารณะ 
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

-เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง 
-เพื่อให้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน้้า
ล้าเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

- - 100,000 50,000 50,000 มีน้้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน้้าท่วมขัง 
-มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

32. โครงการขยายเขต
ระบบประปา 
บ้านร่องคี  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้้าสะอาดใช้
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา - - 50,000 50,000 50,000 มีน้้าสะอาดใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีน้้าสะอาดใช้เพียงพอ กองช่าง 

33. โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้้าล้น 
บ้านร่องคี  หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 
 

ฝายน้้าล้นในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

- - 50,000 50,000 50,000 มีน้้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

34. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอสามารถ
รองรับประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง  หมูที่ 2 
กว้าง 10 เมตร  
ยาว  14  เมตร  

- - 154,500 - - สามารถรองรับ 
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอ
รองรับประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได ้

กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2   

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านป่าซาง 
หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  
4 เมตร  ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 80 

ป้องกันฝุ่นละออง 
 /ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

36. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอยจันทร์ฉาย  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของราษฎร 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 0.40  เมตร  
ยาว 26 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.80 เมตร  

- - 54,600 - - ป้องกันน  าท่วม
ขัง ร้อยละ80 

ป้องกันน  าท่วมขังที่อยู่
อาศัยและป้องกัน
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

37. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.พร้อม
ฝาปิด  ซอยรม่ไทร 
บ้านป่าซาง  หมู่ที่  2 

-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของราษฎร 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร   
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.80 
เมตร  

- - 200,000 - - ป้องกันน  าท่วม
ขัง ร้อยละ80 

ป้องกันน  าท่วมขังที่อยู่
อาศัยและป้องกัน
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

38. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.พร้อม
ฝาปิด  เริม่จากบ้าน
นางบัวเครือ  ค าเงิน  
ถึงบ้านนายสนั่น           
ใจฝั้น  บ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของราษฎร 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.80 เมตร 

- - - 200,000 200,000 ป้องกันน  าท่วม
ขัง ร้อยละ80 

ป้องกันน  าท่วมขังที่อยู่
อาศัยและป้องกัน
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

39. โครงการขยายผิว
จราจรในหมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่  2   

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

- - - 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 80 

-ป้องกันฝุ่นละออง 
-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

40. โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ  

กล้องวงจรปิด จุดเสี่ยง/
จุดอันตรายในหมู่บ้าน 
 

- - - 100,000 50,000 ป้องกัน
อาชญากรรม 
ร้อยละ 60 

ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

41. โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ในหมู่บ้าน 
 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ  
ร้อยละ 80 

มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง 

42. โครงการปรับปรุง  
รางระบายน  า (เดิม) 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ปรับปรุงฝารางเหล็ก  
รางระบายน  า (เดิม) 

- - - 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 80 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

43. โครงการซ่อมแซม
สะพานข้ามล าเหมือง
กลาง  บ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมสะพานข้ามล า
เหมืองกลาง 

- - - 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 80 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

44. โครงการขยายเขต
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

ขยายเขตระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 - ประชาชนมีน  า
สะอาดใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

45. โครงการก าจดัสิ่งกีด
ขวางทางน  า เหมือง
สาธารณะ 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี

ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน  า
ล าเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 50,000 - เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ  
ร้อยละ 70 

เกษตรกรมีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี

กองช่าง 

46. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตร 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 60 

-มีแสงสว่างเพียงพอ
รองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสร้างฝาย
น  าล้นล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้เกษตรกรมีน  า
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 

ฝายน  าล้น ล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

- - 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

48. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นป่าซาง    
หมู่ที่ 2 เช่ือมบ้าน   
ศรียางมลู หมู่ที่ 8  

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

- - - 300,000 300,000 ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

49. โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

50. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.พร้อม
ฝาปิด ถนนหน้าวัด 
ป่าซาง  บ้านป่าซาง 
หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ คสล.
พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 51 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.80 เมตร   

- - 118,700 - - ป้องกันน ้าท่วมขัง 
ร้อยละ 80 

-ป้องกันปัญหาน ้าท่วม 
-ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

51. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.พร้อม
ฝาปิด จากบ้านนายใจ 
ติ๊บซางเสน ถึงบ้าน
นายอนันต์ วงค์ษารัตน์ 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ คสล.
พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 100 
เมตร   

- - 200,000 - - ป้องกันน ้าท่วมขัง 
ร้อยละ 80 

-ป้องกันปัญหาน ้าท่วม 
-ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

52. โครงการซ่อมแซม 
ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน - - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุและ
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

53. โครงการขยายผิว
จราจรภายในหมู่บา้น 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ ขยายผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน  

- - 200,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

54. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื นที่สาธารณะ  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื นที่
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

กองช่าง 

55. โครงการลอก 
รางระบายน า้ภายใน  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 
 

ลอกรางระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วม
ขัง/ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

56. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาง
จินดา ซาวค้าเขต  
ถึงบ้านนายไกรทอง 
ดอนอินผล 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว  100  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 250,000 250,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง/ป้องกัน
อุบัติเหตุในการสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 196 

 

แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

57. โครงการขยายเขต
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อรองรับครัวเรือน
ส้าหรับใช้อุปโภค-
บริโภคภายในหมูบ่้าน 

ขยายเขตระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราเคพซลิ (PARA 
CAPE SEAL) เชื่อม
ระหว่างบ้านป่าซาง 
หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง – 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
 

- - 2,160,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ้านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

59. โครงการบ้ารุงรักษา
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีน ้าสะอาด
ส้าหรับบริโภค-อุปโภค 

ประปาหมู่บ้าน - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

60. โครงการปรับปรุงฝาย
ป่าอ้อ บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อใหเ้กษตรกรมีน า้
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 

ปรับปรุงฝายป่าอ้อ - - 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอ  
ร้อยละ 80 

เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 ซอย 7 เช่ือม
ต้าบลศรีค ้า  
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร/ปญัหาฝุ่นละออง 

กองช่าง 

62. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน ซอย 12 
บ้านแม่สลองใน  
หมูที่ 4 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร/ปญัหาฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

63. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 6 
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

รางระบายน า้ คสล. 
ซอย 6  
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 7 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

รางระบายน า้ คสล. 
ซอย 7 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง 

65. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 8 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

รางระบายน า้ คสล. 
ซอย 8 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

66. โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย  
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้านทั่วถึง 
ครอบคลมุ 

ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

- - 25,000 - - การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้าน
ทั่วถึงครอบคลุม 
ร้อยละ 80 

การสื่อสารภายใน
หมู่บ้านทั่วถึง 
ครอบคลมุ 

กองช่าง 

67. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

-มีแสงสว่างเพียงพอ 
-ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

68. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

รางระบายน า้ คสล.   
ภายในหมู่บ้าน 

- - 500,000 500,000 500,000 ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

69. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 9 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

ถนน คสล. ซอย 9 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร/ปญัหาฝุ่นละออง 

กองช่าง 

70. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก บริเวณ 
ที่นาของนายจุ่ม ไร่รุ่ง 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขัง 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไหลของน ้า 

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พัก บริเวณ 
ที่นาของนายจุ่ม ไร่รุ่ง 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง 

71. โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
ในการอุปโภค บรโิภค  

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
เพียงพอ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

72. โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื นที่การเกษตร 
โดยการลงหินคลุก 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื นที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุก 

- - 100,000 100,000 100,0000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 80 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก 

กองช่าง 

73. โครงการขุดลอก 
ล้าน ้าแมส่ลอง 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

ขุดลอกล้าน ้าแม่สลอง - - - 500,000 500,0000 มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-มีน ้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทั งป ี
-ป้องกันน ้าท่วม 

กองช่าง 

74. โครงการขุดลอกล้า
เหมืองป่าอ้อ 
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

ขุดลอกล้าเหมืองป่าอ้อ - - - 500,000 500,0000 มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-มีน ้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทั งป ี
-ป้องกันน ้าท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

75. โครงการก้าจดัวัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน ้า     
ล้าเหมืองสาธารณะ 
บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

ก้าจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางทางน ้าล้าเหมือง
สาธารณะในหมู่บา้น 

- - 300,000 300,000 300,0000 มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-มีน ้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทั งป ี
-ป้องกันน ้าท่วม 

กองช่าง 

76. โครงการซ่อมแซม
คลองชลประทาน 
บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั งป ี
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

ซ่อมแซมคลอง
ชลประทาน 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-มีน ้าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทั งป ี
-ป้องกันน ้าท่วม 

กองช่าง 

77. โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านแม่สลองใน หมู่ 4 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์

- - 150,000 150,000 150,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

78. โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน ้า คสล. 
อ่างเก็บน ้าห้วยใจ 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไหลของน ้า 

ซ่อมแซมรางระบายน า้ 
คสล. อ่างเก็บน ้าห้วยใจ 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

79. โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (บ้าน
โค้งงาม) 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 12 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 327,000 - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

80. โครงการซ่อมแซม
ระบบจ่ายน า้ประปา 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภค เพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบจ่าย
น ้าประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- - 20,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้
เพียงพอ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

81. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. เริ่ม
จากหน้าบ้านนายบญุ 
ไข่กา ถึงบ้านนายทอน 
อินต๊ะปวน  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว  100  เมตร 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมขัง 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

82. โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ คสล. 
เริ่มจากสนามกีฬา
บ้านโค้งงาม ถึงบ้าน
นายคามิน พรชัย 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5  

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว  100  เมตร 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมขัง 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

83. โครงการติดตั งไฟก่ิง
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

84. โครงการติดตั งกระจก
ส่องทางโค้ง/จุดเสี่ยง 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กระจกส่องทางโค้ง/จุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

- - - 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

85. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปางปูเลย 
หมู่ที่ 5 เช่ือมบ้าน
ป่าเมี ยง หมู่ที่ 15 

-เพื่อให้สามารถสัญจร
ได้สะดวก  
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 100  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-สัญจรไดส้ะดวก  
-ป้องกันฝุ่นละออง 
-ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

86. โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน  
แสงอาทิตย ์
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน 

- - 300,000 300,000 300,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ  

กองช่าง 

87. โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
ปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

ซ่อมระบบประปา  - - 50,000 50,000 50,000 มีน ้าสะอาดใช้ 
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีน ้าสะอาดใช้อุปโภค 
บริโภค เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

88. โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน ้าห้วยใจ 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

ขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
ห้วยใจ 

- - - 200,000 200,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

89. โครงการซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่บ้าน 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้านทั่วถึง
ครอบคลมุทุกพื นท่ี 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ้าหมู่บ้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 การสื่อสารทั่วถึง 
ร้อยละ 70 

การสื่อสารภายใน
หมู่บ้านทั่วถึง 
ครอบคลมุทุกพื นท่ี 

กองช่าง 

90. โครงการปรับปรุง
แหล่งต้นน ้าประปา
หมู่บ้านปางปูเลย    
หมู่ที่ 5 

-เพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่าต้นน ้า 
-เพื่อให้มีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

ปรับปรุงแหล่งต้น
น ้าประปา 

- - 20,000 20,000 20,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 

91. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

92. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางขึ นโบสถ ์
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 

- - - 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

93. โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พื นที่การเกษตร 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันผลผลิต
ทางการเกษตร
เสียหายจากการขนส่ง 

ปรับปรุงถนนเข้าสู ่
พื นที่การเกษตรโดย 
ลงหินคลุก  

- - 20,000 20,000 20,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

94. โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
ต.ป่าซาง เช่ือม  
ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  
เชื่อม ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.ชร 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ปริมาณหินคลุก รวม  
756 ลบ.เมตร 

- - 482,000 500,000 - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ้านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

95. โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ คสล. 
ซอยหลังวัดป่าหา้ หมู่ 6 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 154 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.8 เมตร  

- - 331,200 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน ้าท่วมขัง 
-ป้องกันอุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

96. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านพัก
อานนท์ บ้านป่าห้า   
หมู่ที่ 6 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 104,100 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

97. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นป่าห้า หมู่ที่ 6 
เชื่อมบ้านศรียางมลู  
หมู่ที่ 8 และบ้านป่าซาง 
หมู่ 2 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - - 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

98. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นป่าห้า หมู่ที่ 6 
เชื่อมต้าบลศรีค ้า 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

99. โครงการซ่อมแซม   
ฝาย คสล.ล้าเหมือง
สาธารณะ 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้เกษตรกรมีน า้
ใช้เพียงพอตลอดปี 

ซ่อมแซมฝาย คสล. 
ล้าเหมืองสาธารณะ 

- 50,000 200,000 100,000 100,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดป ี

กองช่าง 

100. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื นทีส่าธารณะ 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื นที่
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

- - - 300,000 200,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

101. โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ คสล. 
บ้านป่าห้า หมู่ 6 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ระยะทางยาว 
100 เมตร 

- - - 200,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

102. โครงการก่อสร้างเมร ุ
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้มีสถานที่
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

เมรุ บ้านป่าหา้ –สันคือ 
จ้านวน 1 หลัง 

- - 800,000 - - จ้านวน 1 หลัง มีสถานท่ีประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

103. โครงการขยายผิว
จราจร บ้านปา่ห้า  
หมู่ที่ 6 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขยายผิวจราจรถนน
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

104. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก ซอยหลัง
โรงงานดอยค้า 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

วางท่อ คสล.พร้อม 
บ่อพัก ซอยหลังโรงงาน
ดอยค้า 

- - - 200,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

105. โครงการก้าจดัวัชพืช 
สิ่งกีดขวางทางน ้า
เหมืองสาธารณะ 
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อให้เกษตรกรมีน า้
ใช้เพียงพอตลอดปี 

ก้าจัดวัชพืช สิ่งกีด
ขวางทางน ้าล้าเหมือง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอตลอดป ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

106. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านแม่คี 
หมูที่ 7 

เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 12 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 

- - 151,800 - - มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
จัดกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอใจการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

107. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยพ่อบ้าน
หมู่บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สัญจรไดส้ะดวก 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กว้าง 4 เมตร  
ยาว  47 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - 40,000 - - สัญจรได้สะดวก 
ร้อยละ 80 

สัญจรได้สะดวก 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

108. โครงการขยายเขต
ระบบประปา 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้มีน  าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 200,000 100,000 มีน  าสะอาดใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน  าสะอาดใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

109. โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหัวสะพาน 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนน คสล.เดิม
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร  

- - 200,000 200,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

110. โครงการติดตั งไฟก่ิง
ภายในหมู่บ้านแม่คี 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 10 จุด 

- - 80,000 80,000 - มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ  
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

111. โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ  
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

112. โครงการขุดลอก 
หนองน  าสาธารณะ 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 
 

ขุดลอกหนองน  า
สาธารณะหมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 - มีน  าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีน  าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

113. โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน  ารูปตัวยู 
บริเวณล าเหมืองขุน 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไหลของน  า 
-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 

- - 300,000 100,000 100,000 มีน  าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีน  าใช้เพียงพอ 
ป้องกันน  าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

114. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีน  าใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน 

- - 215,900 - - มีน  าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีน  าใช้เพียงพอ 
  

กองช่าง 

115. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.ซอย 4 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
 

- - - 300,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันน  าท่วมขัง 
ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

116. โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน  ารูปตัวย ู
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 ถึง
บริเวณข้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
 

- - - 300,000  300,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันน  าท่วมขัง 
ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

117. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้มีน  าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา  
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 มีน  าสะอาดใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีน  าสะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 214 

 

แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

118. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. 
บริเวณบา้นนางกัลยา 
เลิศแก้ว ถึงบ้าน   
นายไพศาล วงหวัน 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง 

รางระบายน  า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ความยาว 100 เมตร 

- - - 200,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร  
-ป้องกันน  าท่วม 

กองช่าง 

119. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. 
บริเวณบา้นนายหนุน 
ทาวาง ถึงบ้านนาย
เรือน มงคลค ี
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง 

รางระบายน  า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ความยาว 70 เมตร 

- - - 100,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร  
-ป้องกันน  าท่วม 

กองช่าง 

120. โครงการซ่อมแซม
ถนน ในหมู่บ้าน 
หัวสะพาน ซอย 1  
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนน ซอย 1 
ระยะทางยาว 300 เมตร 

- - - 100,000  ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

121. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
(บ้านหัวสะพาน)  
บ้านแม่คี  หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน
เพียงพอ 

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 12 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 มีความพร้อม
ด้านสถานท่ี 
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ีพร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้านเพียงพอ 

กองช่าง 

122. โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

123. โครงการขยายสะพาน 
บริเวณบา้นแม่คี  
หมู่ที่ 7 เช่ือมบ้าน
ศาลา ต.แม่จัน 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขยายสะพาน 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 

- - - 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

124. โครงการติดตั งไฟก่ิง
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ติดตั งไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 10 จุด 

- - 50,000 50,000 50,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

125. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านแม่ค ี หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  

- - - 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

กองช่าง 

126. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค ์
บ้านแม่ค ี หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
เพียงพอ 

มีสถานท่ีเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 217 

 

แบบ ผ.02 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

127. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อให้ป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 80 เมตร 

- - 294,500 120,000 - มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

128. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นศรียางมูล 
หมู่ที่ 8 เช่ือมบ้าน   
ป่าห้า หมู่ที่ 6 และ
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 65 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 128,200 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร/ฝุ่นละออง 

กองช่าง 

129. โครงการขยายผิว
จราจร 
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ซอย 1,2,3,4,5,6 - - 100,000 200,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร/ฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

130. โครงการขยายผิว
จราจร (ถนนหลัง
คลองถม) บ้าน 
ศรียางมลู หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขยายผิวจราจร (ถนน
หลังคลองถม) ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

131. โครงการก าจดัวัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน  า   
ล าเหมืองสาธารณะ 
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

ก าจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางทางน  า ล าเหมือง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีน  าใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

132. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก (ถนน
หลังคลองถม) บ้าน 
ศรียางมลู หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 3 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

วางท่อ คสล.พร้อม 
บ่อพัก (ถนนหลังคลอง
ถม)  ระยะทาง 500
เมตร 

- - - 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 219 

 

แบบ ผ.02 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

133. โครงการซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร 
บ้านศรียางมลู หมู่ที่ 8 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันผลผลิต
ทางการเกษตรไดร้ับ
ความเสยีหายจากการ
ขนส่ง 

ซ่อมแซมถนนสู่พื นที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุก พร้อมบดอัด 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับความ
เสียหายจากการขนส่ง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

134. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 5 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้ ซอย 5  
ระยะทาง  300 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง 
ก้าหนด 

- - - 300,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

135. โครงการซ่อมแซมฝา
รางระบายน า้ คสล. 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 91,400 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

136. โครงการขยายผิว
จราจร คสล. ซอย 6 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 340,600 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

137. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 7 บ้านแม่ค ี
หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ระยะทาง 200 เมตร  
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - -  250,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

138. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

ระยะทาง  500 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - -  - 300,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

139. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  
(หลังใหม่) บ้านแม่คี 
หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์และท้า
กิจกรรมต่าง ๆ 

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ ตามแบบ 
ทต.ป่าซาง ก้าหนด 

- - - 200,000 100,000 มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์และท้า
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

140. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  
(หลังใหญ่) บ้านแม่คี 
หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์และท้า
กิจกรรมต่าง ๆ 

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ ตามแบบ 
ทต.ป่าซาง ก้าหนด 

- - - 200,000 100,000 มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์และท้า
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

141. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 4 
เริ่มจากบา้นนางสม 
อินลายศ ถึงหน้า   
นางฟอง ค้าคี  บ้าน
แม่คี หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ คสล. 
ซอย 4 ระยะทาง 100 
เมตร ตามแบบ ทต.   
ป่าซางก้าหนด 

- - - 60,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน ้าท่วมขัง 
-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

142. โครงการติดตั งกระจก
ส่องทางโค้ง/จุดเสี่ยง 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กระจกส่องทาง 
จ้านวน 10 จุด 

- - - 20,000 - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติในการ
สัญจร 

กองช่าง 

143. โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนภายใน
หมู่บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ซ่อมแซมผิวจราจร
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 150,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

144. โครงการวางท่อ คสล.
ซอย 3 บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

วางท่อ คสล. ซอย 3 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - - 50,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 
-ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

145. โครงการก้าจดัวัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน ้า   
ล้าเหมือง เริ่มจาก
บ้านนายถา ปูแต้   
ถึงบ้านนายเมือง  
ยอดมูลค ี  บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 9 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย 
 

ก้าจัดวัชพืช สิ่งกีด
ขวางทางน ้าล้าเหมือง 

- - - 80,000 50,000 ป้องกันน ้าท่วมขัง 
ร้อยละ 80 

ป้องกันน ้าท่วมขังที่อยู่
อาศัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

146. โครงการขยายไหล่ทาง 
ซอย 5 เริ่มจากบ้าน 
นางจันทร์หอม สิงห์ตา 
ถึงบ้านนายสอน ขันค้า 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขยายไหล่ทาง ซอย 5 
ระยะทาง 300 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - - 50,000 150,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

147. โครงการขยายไหล่ทาง 
ซอย 6 เริ่มจากบ้าน
นายรัตน์ พรมเชื อ ถึง
บ้านนางบัว ขันค้า 
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ขยายไหล่ทาง ซอย 6 
ระยะทาง 300 เมตร 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - - 50,000 150,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

148. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 5
เริ่มจากบา้นนายเขื่อน
แก้ว ใจพรม ถึงบ้าน
นายทิพย์ สมศร ี
บ้านแม่คี หมู่ท่ี 9 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

รางระบายน า้ ซอย 5 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง 
ก้าหนด 

- - - 100,000 300,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

149. โครงการซ่อมแซม 
ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน
แม่คี  หมู่ที่ 9 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 
 

ซ่อมแซมไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

150. โครงการก่อสร้าง
อาคารคลมุทางเดิน
บริเวณฌาปนสถาน 
บ้านใหม่พัฒนา             
หมู่ที่ 10  

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  20 เมตร 
สูง 5.50 เมตร  

- - 360,000 - - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 
ร้อยละ  70  

ประชาชนใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

151. โครงการปรับปรุง
หนองย่าเล็ก           
บ้านใหม่พัฒนา          
หมู่ที่  10 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองย่าเล็กใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ
ของประชาชนในต าบล 
ป่าซาง และ
นักท่องเที่ยว 

หนองย่าเล็ก           
บ้านใหม่พัฒนา   
หมู่ที่ 10 

- - 3,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งท่องเที่ยว 
และพักผ่อน   
จ านวน 1 แห่ง 
                                                              

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลป่าซาง  และ
สามารถสรา้งรายได้ให้
คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

152. โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกันตก  ปากทาง 
ซอย 1  พร้อมเรียงหิน
ลิบแล็ปและราวก้ัน 
ซอย 3  บ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ระยะทาง 40 เมตร  - - - 200,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70 

การสญัจรไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

153. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมถังหอสูง
และระบบจ่ายน้ า 
(บ้านเก้าหลัง)      
บ้านใหม่พัฒนา     
หมู่ที ่10   

-เพื่อมีน้ าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลพร้อมถังหอ
สูงและระบบจ่ายน้ า  
บ้านเก้าหลัง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีน้ าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70   

มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 

154. โครงการปรับปรุง
หนองน้ าสาธารณะ 
บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 10 

-เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงหนองน้ าโดยท า  
ประตรูะบายน้ า  ซอย 1  
ซอย 2 ,ขุดลอกหนองน้ า 

- - 2,100,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70   

มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

155. โครงการก่อสร้างรั้ว 
รอบประปาบาดาล   
(หลังหอประชุม)   
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที ่10  

-เพื่อความปลอดภัยใน
การเปิด-ปิดน้ าประปา 
บาดาลของหมู่บ้าน 
-เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

รั้วตาข่าย  สูง 2 เมตร  - - - 100,000 - มีความปลอดภัย 
ร้อยละ 60 

ป้องกันความปลอดภยั
ของระบบประปา
บาดาล 

กองช่าง 

156. โครงการปรับปรุง  
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่  10 

-เพื่อมีน้ าสะอาดไว้ใช้
อุปโภค  บริโภค 
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 มีน้ าใช้บริโภค
ร้อยละ 70 

มีน้ าสะอาด บริโภค 
อุปโภค เพียงพอ 

กองช่าง 

157. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1/1 ถึงทาง
แยกบ้านนางอารีรัตน์ 
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล.ซอย 1/1   
ถึงทางแยกบ้าน 
นางอารีรัตน ์

- - 360,000 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ  70 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก 
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง  
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แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

158. โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลมุทางเดิน
ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที 10 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

หลังคาคลมุทางเดินเช่ือม
ศาลาอเนกประสงค์ หลัง
เก่าและหลังใหม่  
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 

- - - 250,000   - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 
ร้อยละ 70 

สามารถใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

159. โครงการก่อสร้าง 
โรงเก็บของของ
แม่บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่  10 

-เพื่อใช้เก็บวัสดุ  
อุปกรณ์ เช่น  เต้นท์  
เก้าอี้  โต๊ะ  ฯลฯ   
ของหมู่บ้าน 

โรงเก็บของ  
จ านวน 1 หลัง 

- - 200,000 200,000 - ที่เก็บของ
เพียงพอ  
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ีส าหรับเก็บ
ของใช้ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

160. โครงการติดตั้งไฟก่ิง 
ในหมู่บ้าน  เริ่มจาก
แยกท้ายซอย 1 ถึง
บ้านเก้าหลัง   
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที ่ 10 

-เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ไฟก่ิงในหมู่บ้านเริม่จาก 
แยกท้ายซอย 1   ถึงบ้าน
เก้าหลัง    

- - 200,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ  60   

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอรองรับ
การขยายตัวของชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

161. โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามน้ าเปิน 
(ข้างศูนย์หลังเก่า)   
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่  10 

 -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
    

สะพานข้ามน้ าเปิน 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 300,000 300,000 300,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมา  ได้อย่าง
สะดวก  ปลอดภัย   
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

162. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ทับถนน
คอนกรีต เริม่จาก   
ซอย 5 ถึงบ้านเก้าหลัง   
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่  10 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

ถนนลาดยางเริ่มจาก   
ซอย 5 ถึงบ้านเก้าหลัง    

- - 200,000 200,000 200,000 ป้องกันอุบัติเหตุ   
ร้อยละ 70   

ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง และลดการเกิด
อุบติเหตไุด ้

กองช่าง 

163. โครงการซ่อมแซมถนน 
โดยลงหินคลุก  
บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่  10 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ลงหินคลุก เริ่มตั้งแต่ 
ถนนใหญ่ไปถึงที่นา
ของนายศุภกิจ              
(ข้างหนองย่าเล็ก)  
ระยะทาง ยาว  
500 เมตร  

- - 200,000 100,000 100,000 ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

ป้องกันอุบัติเหต ุ กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

164. โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง เริ่มจากหนา้ 
ฌาปนสถานบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที ่10   ถึง
บ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

ถนนลาดยาง เริ่มจาก
หน้าฌาปนสถานบ้าน
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10   
ถึงบ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง 

- - 1,000,000 1,500,000 1,500,000 ป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง   
ร้อยละ 70   

ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง และลดการเกิด
อุบติเหตไุด ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

165. โครงการปรับปรุง
หนองน ้าสาธารณะ
บ้านหนองอ้อ 
หมู่ที่  11 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองน ้า
สาธารณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานท่ี
พักผ่อน  

หนองน ้าบ้านหนองอ้อ - - 200,000 - -  มีแหล่ง
ท่องเที่ยว /
พักผ่อน  
จ้านวน 1 แห่ง                                                              

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ต้าบลป่าซาง  และ
สามารถสรา้งรายได้ให้
คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

166. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า  คสล.  
ซอยข้างวัดหนองอ้อ   
บ้านหนองอ้อ   
หมู่ที่  11 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง  
ที่อยู่อาศัย  
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ยาว 49.65 เมตร  

- - 123,700 - - -ลดอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 60 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย  ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

167. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองน ้า
สาธารณะ  
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. รอบหนอง
น ้าสาธารณะ            
กว้าง 3 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 190 เมตร  

- - 304,400 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

-ป้องกันฝุ่นละออง 
-ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

168. โครงการก่อสร้าง   
ราวกันตก รอบหนอง
น ้าสาธารณะ   
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ราวกันตก  
ยาว  65  เมตร  
สูง  1.00 เมตร  

- - 100,000 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70  

สามารถสัญจรไดส้ะดวก 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

169. โครงการก่อสร้าง 
ฝายน ้าล้น  บริเวณ
เหมืองป่ายาง   
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11 

-เพื่อให้เกษตรกรมีน า้
ใช้เพียงพอ 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

ฝายเหมืองป่ายาง  
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 50,000 50,000 - มีน ้าใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60 

เกษตรกรมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

170. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าวัดหนองอ้อ 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11  

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ  

-ถนนคสล.เส้นหน้าวัด
หนองอ้อ    

- - 200,000 100,000 - ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองและอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 

กองช่าง 

171. โครงการซ่อมแซม   
ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน            
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกันอาชญา 
กรรมต่าง ๆ 

ไฟก่ิงบ้านหนองอ้อ   
  

- - 30,000 30,000 30,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70   

มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

172. โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

-เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร/การ
ประชาสมัพันธ์ทั่วถึง 

เสียงตามสายใน
หมู่บ้านหนองอ้อ   
หมู่ที่ 11 

- - 30,000 30,000 30,000 การสื่อสารทั่วถึง 
ร้อยละ 70 

ประชาชน  
รับรู้ข่าวสารจาก
ประชาชนท่ัวถึง 

กองช่าง 

173. โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งพัง  บริเวณ 
ฌาปนสถาน 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ 11 

-เพื่อป้องกันน ้าเซาะ
ตลิ่งพัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

พนังกันตลิ่งพัง 
บริเวณฌาปนสถาน
บริเวณ ตามแบบ ทต. 
ป่าซางก้าหนด 

- - 150,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าเซาะ 
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าเซาะตลิ่ง 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

174. โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งพัง (แม่น ้าจัน)  
บ้านหนองอ้อ  หมู่  11 

-เพื่อป้องกันน ้าเซาะ
ตลิ่งพัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

พนังกันตลิ่งพัง 
แม่น ้าจัน                     

- - 200,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าเซาะ 
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าเซาะตลิ่ง 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

175. โครงการก่อสร้างศาลา
กลางน ้า พร้อมสะพาน 
(หนองน ้าสาธารณะ) 
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11 

-เพื่อส่งเสรมิเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/พักผ่อน 

ศาลากลางน ้าพร้อม 
สะพาน    
(หนองน ้าสาธารณะ) 

- - 150,000 100,000 - จ้านวน 1 แห่ง ส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/พักผ่อน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

176. โครงการขุดลอกน ้าจัน  
บ้านหนองอ้อ  หมู่  11 

-เพื่อให้น ้าไหลผ่านได้
สะดวก  
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

ขุดลอกแม่น ้าจัน   
บริเวณบา้นหนองอ้อ 
 

- - 500,000 500,000 - ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 70 

น ้าไหลไดส้ะดวก /
ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

177. โครงการก้าจดัวัชพืช สิ่ง
กีดขวางทางน ้า 
ล้าเหมืองสาธารณะ    
บ้านหนองอ้อ  หมู่  11 

-เพื่อใหเ้กษตรกรมีน า้
ใช้เพียงพอตลอดทั งปี 

ก้าจัดวัชพืช สิ่งกีด
ขวางทางน ้า ล้าเหมือง 
สาธารณะในหมู่บา้น 

- - 100,000 100,000 100,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอตอลดทั งป ี

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

178. โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าล้น  บริเวณที่นา
นายจันทร์  ยาวุฒิ  
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12 

-เพื่อให้สามารถกักน ้า
ใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-ฝายน ้าล้น  บรเิวณที่นา
นายจันทร์  ยาวุฒิ 

- - - 50,000 50,000 มีน ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 60 

มีน ้าใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

179. โครงการซ่อมแซมฝาย
น ้าล้น  บริเวณที่นา
นายสุทัศน์  จุ่มพนัส  
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12  

-เพื่อให้สามารถกักน ้า
ใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-ซ่อมแซมฝายน ้าล้น  
บริเวณที่นานายสุทัศน์  
จุ่มพนัส   บ้านสันคือ  
หมู่ที่  12  

- - - 20,000 20,000 มีน ้าใช้เพียงพอ   
ร้อยละ  60   

มีน ้าใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

180. โครงการซ่อมแซมฝาย
น ้าล้น บริเวณที่นา
นายสมคดิ  ค้านิล  
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12    

-เพื่อให้สามารถกักน ้า
ใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

-ซ่อมแซมฝายน ้าล้น 
บริเวณที่นานายสมคิด  
ด้านิล  บ้านสันคือ   
หมู่ที่  12    

- - - 20,000 20,000 มีน ้าใช้เพียงพอ   
ร้อยละ  60   

มีน ้าใช้ในการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

181. โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล             
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12 

-เพื่อเป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกายให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 22 เมตร  
ยาว 50 เมตร  

- - - 200,000 500,000 สนามฟุตซอล 
จ้านวน  1  แห่ง 

-ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังเล่นฟุตซอล 

กองช่าง 

182. โครงการติดตั งไฟก่ิง  
บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12  

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

-ติดตั งไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน   

- - - 150,000 - ไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอ   
 ร้อยละ  70 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอ ป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

183. โครงการก่อสร้างเมรุ  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การท้าฌาปนกิจศพ 

เมรุ  ตามแบบ ทต. 
ป่าซางก้าหนด 
 

- - 900,000 - - เมรุ  
จ้านวน 1 แห่ง 

มีสถานท่ีในการท้า
ฌาปนกิจศพ 

กองช่าง 

184. โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
บริเวณฌาปนสถาน
บ้านสันคือ – ป่าห้า 
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้มีสถานที่พัก
ส้าหรับผู้ร่วมงาน
ฌาปนกิจศพ 

ศาลาอเนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถาน 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 400,000 - - รองรับผู้ร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีพักส้าหรับ
ผู้ร่วมงานฌาปนกิจศพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

185. โครงการซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื นท่ีการ 
เกษตรโดยลงหินคลุก 
บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อลดความสูญเสีย
ของผลผลิตทาง
การเกษตรจากการ
ขนส่ง 

ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื นที่
การเกษตร บ้านสันคือ 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

สัญจรได้สะดวก  อัตรา
การสญูเสยีของผลผลติ
ทางการเกษตรลดลง 

กองช่าง 

186. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าทีส่าธารณะ 
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12  
ถึงบ้านป่ายาง        
ต.ศรีค ้า 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ  
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  - - - 300,000 300,000 แสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ 70 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันอาชญากรรม 

กองช่าง 

187. โครงการติดตั งกระจก
ส่องทางโค้ง/จุดเสี่ยง
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กระจกส่องทาง  
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

188. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 3 
บ้านสันคือ  หมู่ที่  12 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 

ซอย 3 เริ่มจากหน้าบา้น
นายทา  สลีจันต๊ะ  -
บ้านนายดุสติ  ค้ายวง 

- - 200,000 200,000 200,000 ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 80 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง  
และอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

189. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 8 
บ้านสันคือ  หมู่ที ่12 

-เพื่อป้องกันปัญหาน ้า
ท่วมขังที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 

ซอย 8 กว้าง 0.40 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

- - 311,300 100,000 - ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 80 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง  
และอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

190. โครงการวางท่อ  คสล. 
พร้อมบ่อพัก  เริ่มจาก
หน้าบ้านนายสุม่  ศรีธ ิ
ถึงหน้าสามแยกบ้าน
สันคือ  หมู่ที่  12     

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   
-เพื่อให้การสัญจรได้
สะดวก 

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พัก เริ่มจากหน้าบ้าน
นายสุ่ม  ศรีธ ิ ถึงหน้า 
สามแยกบ้านสันคือ 

- - - 100,000 350,000 ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ
จากการสญัจร 

กองช่าง 

191. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เริ่มจากหน้าบ้าน
นายก ้า  รินนายรักษ์ 
บ้านสันคือ  หมู่ที ่ 12 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ระยะทาง 
25 เมตร กว้าง 4 เมตร 

- - - 100,000 100,000 ป้องกันปัญหา 
ฝุ่นละออง 
ร้อยละ 70 

-ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองให้ประชาชน 
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

192. โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล.พร้อม
บ่อพัก  เริ่มจากหน้า
บ้านนายสรุทิน  ถึง
หน้าบ้านนางสายทอง  
วงศ์ศรี  บ้านสันคือ  
หมู่ที่  12 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 
 

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พัก  เริ่มจากหน้าบ้าน
นายสุรทิน  ถึงหน้าบ้าน
นางสายทอง  วงศ์ศรี 

- - - 200,000 350,000 ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ
ร้อยละ 60 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ
จากการสญัจร 

กองช่าง 

193. โครงการซ่อมแซม 
ฝายน ้าล้น  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วม 

ฝายน ้าล้นในหมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตรและมีน ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

194. โครงการก้าจดัสิ่งกีด
ขวางและวัชพืชทางน ้า  
ล้าเหมืองพ่อขุน   
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้มีน ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

ล้าเหมืองพ่อขุน - - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 70 

เกษตรกรได้ใช้น ้าอย่าง
ทั่วถึงในการท้าเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

195. โครงการก่อสร้าง
ห้องน ้าบริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์    
บ้านสันคือ  หมูที่  12 

-เพื่ออ้านวยความ
สะดวกประชาชนผู้
มาร่วมกิจกรรม 
 

ห้องน ้า บริเวณศาลา
อเนกประสงค์  
จ้านวน  3  ห้อง  

- - 100,000 100,000 - -อ้านวยความ
สะดวก 
ร้อยละ  80 

สามารถอ้านวยความ
สะดวกประชาชนผู้มา
ร่วมงาน 

กองช่าง 

196. โครงการติดตั งไฟกิ่ง 
พลังงานแสงอาทิตย ์ 
บ้านสันคือ  หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ไฟก่ิงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน 

- - 150,000 150,000 150,000 แสงสว่าง
เพียงพอร้อยละ  
80 

มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 

197. โครงการส้ารวจรางวัด
ออกโฉนดที่ดิน
สาธารณะ  บ้านสันคือ  
หมู่ที่  12 

-เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน 

ที่สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้านสันคือ 

- - 50,000 50,000 50,000 ป้องกันการ 
บุกรุก 
ร้อยละ70 

ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

198. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์  
หมวด 5 บ้านสันคือ 
หมูที่  12 

-เพื่อใช้ในการรองรับ
จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค ์ - - 50,000 50,000 50,000 รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

สามารถรองรับจ้านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

199. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ     
บ้านป่าดู่  หมู่ที่  13 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

- - 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าทั่วถึง 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  ป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม 

กองช่าง 

200. โครงการก่อสร้าง
ห้องน ้าบริเวณศาลา
อเนกประสงค์  
บ้านป่าดู่   หมู่ที่  13 

-เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนผู้ร่วมงาน 
 

ห้องน ้าบริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์ 
จ้านวน 1 หลัง 

- - 50,000 50,000 50,000 รองรับ
ประชาชน 
ร้อยละ 70 

มีห้องน ้าบริการ
ประชาชนผู้มาร่วมงาน 

กองช่าง 

201. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน  บ้านป่าดู่  
หมู่ที่  13   

-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอรองรับจ้านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

ต่อเติมศาลาอเนก –
ประสงค ์
จ้านวน 1 หลัง 

- - 100,000 100,000 100,000 รับรอง
ประชาชน 
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพียงพอ
รองรับประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

202. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปา่ดู่  เช่ือม
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

- ถนน คสล. บ้านป่าดู่  
เชื่อม บ้านแม่สลอง   
หมู่ที่  14 

- - - 500,000 500,000 สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 ร้อยละ 80 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

203. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสูฌ่าปนสถาน 
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

-ถนน คสล. เข้าสู่ฌาปน
สถานบ้านป่าดู่   
หมู่  13 

- - - 200,000 200,000 สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 ร้อยละ 80 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

204. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นป่าดู่ เช่ือม
บ้านสันโค้ง  ต.ป่าตึง 

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

-ถนน คสล.บ้านป่าดู่ 
เชื่อมบ้านสันโค้ง  
ต.ป่าตึง 

- - 500,000 500,000 500,000 สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 ร้อยละ 80 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

205. โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิด  บ้านป่าดู่  
หมู่ที่  13 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
-ป้องกันการเกิด
อาชญากรรม 

-ติดตั งกล้องวงจรปิด  
จุดเสีย่ง /จุดอันตราย 
ภายในหมู่บ้าน 

- - 117,000 100,000 100,000 มีความปลอดภัย  
ร้อยละ 80 

-มีความปลอดภัย กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

206. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา  บ้านป่าดู่  
หมู่ที่  13 

-เพื่อส่งเสรมิการใช้
เวลาว่างออกก้าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด  

- - 280,600 100,000 100,000 มีสถานท่ีในการ
เล่นกีฬาและ
ออกก้าลังกาย 
จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การเล่นกีฬาและออก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

207. โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
บ้านป่าดู่  หมู่ที่  13 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ  

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 มีน ้าใช้เพียงพอ  
ร้อยละ  80 

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

208. ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ที่ 13 
 ต.ป่าซาง เช่ือม 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 125 เมตร พื นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
625 ตร.ม.พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

- - 492,000 500,000 - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ้านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

209. ขุดลอกล้าน ้าแม่เปิน 
เพื่อเปิดทางน ้า 
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 
เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง  

เพื่อรองรับ
สถานการณ์น ้าท่วมขัง
และสามารถระบายน ้า
ได้รวดเร็วไม่ก่อให้เกดิ
ปัญหาหาน ้าท่วม 

งานขุดลอก ขนาดกว้าง 
6.00-8.00 เมตร ความ
ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร 
ความยาวรวม 5,400 
เมตร ปริมาณขุดตาม
แบบท่ีก้าหนด 

- - 497,000 500,000 - ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 80 

รองรับสถานการณ์น ้า
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็วไม่
ก่อให้ เกิดปัญหาหา 
น ้าท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

210. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 2  
บ้านแม่สลอง  หมู่ 14 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

รางระบายน า้ คสล. 
ซอย 2  ตามแบบ ทต.
ป่าซางก้าหนด 

- - 280,600 - - ป้องกันน ้าท่วม
ขัง ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมขังที่อยู่
อาศัยของประชาชน
และป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

211. โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.เข้าสู่
พื นที่การเกษตร  
ซอย 1 บริเวณข้าง 
วัดแม่สลอง  หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติในทาง
การเกษตร ไม่เกดิ
ความเสยีหาย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 500,000 500,000 สามารถขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได ้
ร้อยละ 70 

พืชผลทางการเกษตรไม่
เกิดความเสียหาย 

กองช่าง 

212. โครงการก่อสร้าง
สะพาน  คสล.ซอย 2
บ้านนายกองเหรียญ      
โทชัยภูมิ  
บ้านแม่สลอง  หมู่ 14 

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติในทาง
การเกษตร ลดความ
เสียหาย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 500,000 500,000 สามารถขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได ้
ร้อยละ 70 

พืชผลทางการเกษตรไม่
เกิดความเสียหาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

213. โครงการซ่อมแซมไฟก่ิง
ภายในหมู่บ้าน                
บ้านแม่สลอง หมู่ที่  14 
 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่างๆ 

ไฟก่ิงภายในหมู่บ้าน - - 30,000 30,000 30,000 แสงสว่าง
เพียงพอ 
ร้อยละ  80 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม  

กองช่าง 

214. โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย 1/7              
บ้านแม่สลอง หมู่ที่  14 
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง   

ถนน  คสล. ซอย 1/7
ขนาดกว้าง  3  เมตร   
ยาว  72  เมตร   

- - 117,000 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70   

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันอุบัติเหตุ 
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

215. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เริ่มจากบ้าน 
นางธรรมา  ถึงบ้าน 
นางศิริลักษณ์  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง   

ถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 3 เมตร   
ยาว  20  เมตร   

- - 280,600 - - ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70   

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันอุบัติเหตุ 
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

216. โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน   
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ  ท่ัวถึง 

ซ่อมแซมระบบประปา
ภายหมู่บ้านแม่สลอง    

- - 50,000 50,000 50,000 มีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีน ้าสะอาดใช้เพียงพอ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

217. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ซอย 4 
(เจาะวางท่อ) 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ ซอย 4   
(เจาะวางท่อ)  
ระยะทาง 100  เมตร   

- - - 250,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย /ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

218. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ซอย 5 
(เจาะวางท่อ) 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน า้ ซอย 5   
(เจาะวางท่อ)  
ระยะทาง 100  เมตร   

- - - 250,000 100,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย /ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

219. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 
เชื่อมบ้านป่าแดง     
ต.ศรีค ้า 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เริ่มจาก ป้อมต้ารวจถึง
ปากทางบ้านป่าแดง
เวียงสา 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

220. โครงการลอกราง
ระบายน ้า  ภายใน
หมู่บ้านแมส่ลอง  
หมู่ 14   

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย  
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ลอกรางระบายน ้า  
ภายในหมู่บ้านแม่สลอง 
ซอย 1-2 

- - - 100,000 50,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย /ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

221. โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ซอย 1-2  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 1-2  

- - 100,000 100,000 100,000 ลดอุบัตเิหต ุ
ร้อยละ  60 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

222. โครงการซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื นท่ีการ 
เกษตรโดยลงหินคลุก  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก   
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ลงหินคลุกเข้าสู่พื นที่
การเกษตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 
ร้อยละ 70  

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

กองช่าง 

223. โครงการขยายไฟฟ้า
เข้าสู่พื นที่สาธารณะ
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 
-เพื่อรองรับการขยาย
ชุมชน 

ขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื นที่
สาธารณะ 
  

- - 250,000 300,000 300,000 มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

มีแสงสว่างเพียงพอ
รองรับการขยายตัว
ชุมชน 

กองช่าง 

224. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดเ้พียงพอ 

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 

- - 250,000 200,000 200,000 รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได ้
ร้อยละ 80 

รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดเ้พียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

225. โครงการติดตั งแผง
โซลาเซลล์  ระบบ
น ้าประปาบาดาล  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14  

-เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้กับน ้าประปา
บาดาลของหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์โซลา
เซลล์ ระบบน ้าประปา
บาดาล     

- - 400,000 300,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ  
 ร้อยละ  80 

มีไฟฟ้าใช้ส้าหรับระบบ
น ้าประปาบาดาล  
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

226. โครงการขุดลอกล้าน า้
แม่สลอง   
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อก้าจัดวัชพืชที่กีด
ขวางทางน ้าไหล 
-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 

ขุดลอกล้าน ้าแม่สลอง  
เริ่มจากปา่อ้อ  - 
โรงโม่หิน  เอส สโตน    

- - 500,000 500,000 500,000 ก้าจัดวัชพืช 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

227. โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
แม่สลอง หมู่ที่  14 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ข่าสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนทั่วถึง  

ระบบเสียงตามสาย - - 85,000 50,000 50,000 การสื่อสารทั่วถึง 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับฟัง
ข่าวสาร  ได้อย่าง
ชัดเจน ทั่วถึง 

กองช่าง 

228. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์
กลุ่มพัฒนาสตร ี
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 
 

-เพื่อใช้จัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมได้
เพียงพอ ปลอดภัย 

-ศาลาอเนกประสงค ์ - - - 250,000 100,000 รองรับผู้ร่วมงาน 
ร้อยละ 80 

สามารถรองรับ
ผู้ร่วมงานได้ และมี
ความปลอดภัย  

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

229. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1/2   บ้าน
นายสังวร  อินต๊ะยะ  
ถึงบ้านนายสุชาติ     
จินะกาศ   
บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคสล.    
ซอย 1/2  เริ่มจากบ้าน
นายสังวร  อินต๊ะยะ  ถึง
บ้านนายสุชาติ จินะกาศ   

- - - 450,000 300,000 ลดอุบัตเิหต ุ
ร้อยละ  60 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 

230. โครงการถมดินบรเิวณ   
ฌาปนสถาน 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14   

-เพื่อใช้จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ถมดินบริเวณฌาปน
สถานบ้านแมส่ลอง 

- - 100,000 150,000 100,000 มีความปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

สามารถใช้จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

231. โครงการก่อสร้างศาลา 
ฌาปนสถาน 
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 
 

-เพื่อให้การจัด
กิจกรรมในฌาปน
สถานเป็นไปด้วยความ
ปลอดภัย 

ศาลาฌาปนสถาน 
บ้านแม่สลอง  หมู่  14 

- - - 300,000 200,000 มีความปลอดภัย 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

232. โครงการส้ารวจ รังวัด
ที่สาธารณะหมูบ่้าน 
แม่สลอง  หมู่ที่ 14  

-เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน ์

ส้ารวจ รังวัดทีส่าธารณะ
หมู่บ้าน 

- - - 200,000 100,000 ป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 
ร้อยละ 80 

ป้องกันการบุกรุกท่ีสา
ธารณประโชน ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

233. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสู่พื นที่
การเกษตร (ป่าอ้อ)  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

 

ถนน คสล.เข้าสู่พื นที่
การเกษตร (ป่าอ้อ) 

- - 500,000 500,000 500,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

234. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ปา่ชุมชน เริ่ม
จากบ้านแม่สลอง   
หมู่ที่  14 ถึงบ้านป่าดู่  
หมู่  13   

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.    
ป่าชุมชน เริ่มจากบ้าน
แม่สลอง  หมู่ที่ 14    
ถึงบ้านป่าดู่  หมู่  13   

- - - 1,000,000 1,000,000 ป้องกันอุบัติเหต ุ
ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

235. โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีต  (ฝายบอน)  
ป่าอ้อ  บ้านแม่สลอง  
หมู่ที่  14 
 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วม
พื นที่การเกษตร 

ฝายคอนกรตี (ฝายบอน)  
ป่าอ้อ 

- - 450,000 200,000 200,000 ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

236. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด  
ตามแนวถนนจาก 
ซอย 5  ถึงล้าเหมือง  
บ้านป่าเมี ยง หมู่ท่ี 15  
หน้าบ้านนางวันดี  
พงษ์เดช 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

-รางระบายน ้าพร้อมฝา
ปิด ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร  ยาว 250 เมตร  

- - - 300,000 100,000 ป้องกันน ้าท่วม 
ร้อยละ  70 

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย  และลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

237. โครงการขุดเจาะบ่อ
บ่าดาล  บ้านป่าเมี ยง 
หมู่ที่ 15 

-เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ 

บ่อบาดาล  ความลึก
เฉลี่ย 80  เมตร  

- - 215,900 - - มีน ้าสะอาดใช้
เพียงพอ  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

238. โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย 7 บรเิวณ
หน้าบ้านนายลซีือ 
บ้านป่าเมี ยง หมู่ท่ี 15 

-เพื่อสัญจรไดส้ะดวก 
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว  150 เมตร  

- - - 270,000 100,000 สัญจรได้สะดวก 
ร้อยละ  70 

สามารถสัญจรไดส้ะดวก 
ป้องกันฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

239. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย 1  
(ป่ากล้วย)   
บ้านป่าเมี ยง หมู่ท่ี 15 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน 
-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

รางระบายน า้ คสล. 
กว้าง 40 เซนติเมตร  
ลึก 50 เซนติเมตร 
ยาว 250 เมตร  

- - 300,000 200,000 100,000 ป้องกันน ้า 
ท่วมขัง   
ร้อยละ 70 

-ป้องกันน ้าท่วมขังที่อยู่
อาศัยของประชาชน
และป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

240. โครงการก่อสร้างลาน  
คสล. อเนกประสงค์  
บริเวณศาลพ่อบ้าน  
บ้านป่าเมี ยง หมู่ท่ี 15 

-เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ลาน คสล.อเนกประสงค ์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ใช้จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

241. โครงการติดตั งระบบ
เสียงตามสาย 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

-เพื่อให้การสื่อสาร
ภายในหมู่บ้าน
ครอบคลมุ 

ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

- - 258,900 - - การสื่อสารทั่วถึง 
ร้อยละ 80 

การสื่อสารภายใน
หมู่บ้านครอบคลุมทั่วถึง 

กองช่าง 

242. โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีต (ฝายนา 
นายเป็ง) 
บ้านแม่สลองใน หมู่ 4 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วม
พื นที่การเกษตร 

ฝายคอนกรตี (ฝายนา 
นายเป็ง)  

- - 100,000 - - ป้องกันน ้าท่วม
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565  

(บาท) 

243. โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีต (ฝายนา 
นายสมัย คร่้าครวญ) 
บ้านแม่สลองใน หมู่ 4 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วม
พื นการเกษตร 

ฝายคอนกรตี (ฝายนา 
นายสมัย คร่้าครวญ) 

- - 100,000 - - ป้องกันน ้าท่วม
ร้อยละ 70 

ป้องกันน ้าท่วมพื นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 243 โครงการ - - - 8,270,000 62,583,500 51,050,000 43,360,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
   7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการอบรมจัดตั้ง
ธนาคารขยะ 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการคัด
แยกขยะและจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธีตาม
ประเภทขยะ 
-เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนรู้และเข้าใจ
การการคดัแยกขยะ
และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน ์

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดตั้งธนาคาร
ขยะครบทุก
หมู่บ้าน 
ร้อยละ 100 

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะและน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2. โครงการก าจดัขยะใน
พื้นที่ต าบลป่าซาง 

-เพื่อบริหารจดัการ
ขยะในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง  
-เพื่อป้องกันปัญหาโรค
ที่เกิดจากขยะ 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก าจัดขยะใน
พื้นที่ร้อยละ 
100 

สามารถจัดการขยะ
และป้องกันโรคจาก
ขยะในพ้ืนท่ีได ้

ส านักปลดั 

3. โครงการรณรงค์
ป้องกันมลภาวะเป็น
พิษ 

-เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชน ผู้ประกอบ 
การร่วมกันป้องกัน
ปัญหามลภาวะ 
เป็นพิษ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ   
ร้อยละ 70 
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตได ้

ประชาชน ผู้ประกอบ 
การให้ความร่วมมือใน
การป้องกันมลภาวะ 
เป็นพิษ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการลดปริมาณ
ขยะแบบครบวงจร 

-เพื่อสร้างจิตส านึก
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดแก่
ชุมชน 
-เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะของเทศบาล 
-เพื่อสร้างรายไดเ้สริม
จากขยะให้ประชาชน 

-ด าเนินการลดและแยก
ขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดน าไปก าจดั
และใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
การจัดการขยะ 
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการท าปุ๋ย
จากขยะอินทรีย ์
2.น าขยะที่ไดไ้ปก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล 
การคัดแยกขยะ 
-รณรงค์ให้คดัแยกขยะ
ทั้ง 4 ประเภท 
(ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/
ขยะอันตราย/ขยะแห้ง 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดปรมิาณขยะ
ในพื้นที่ 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ลดปรมิาณ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

   -จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคดัแยกขยะ 
-จัดหาภาชนะในการ
แยกขยะหรือถังรองรับ
ขยะแบบแยกประเภท 
-จัดกิจกรรม “ขยะ
อันตรายแลกไข่” 
การใช้ประโยชน์จาก
ขยะ 
-จัดกิจกรรมแยกขยะ
ถวายวัด (ผ้าป่าขยะ)
กิจกรรมอื่น ๆ  ท่ี
สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในพ้ืนท่ีต าบล 
ป่าซาง 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
การคัดแยกขยะ การ
ใช้ประโยชน์ การ
ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ น าไปใช้
ร้อยละ 60 

ประชาชนความรู้
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะ การคัด
แยกขยะ การใช้
ประโยชน์ การ
ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ 

ส านักปลดั 

6. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการขยะ 

-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีการคดั
แยกขยะ/การน า
กลับไปใช้/การแปร
สภาพ/การจ าหนา่ย 
ฯลฯ ทั้งในระดับ
ครัวเรือน/หมู่บ้าน/
ต าบล 

ประชาชนในต าบล 
ป่าซาง 

300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถลด
ปริมาณจาก
ครัวเรือน 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
และลดปรมิาณขยะ
จากครัวเรือนสู่ชุมชน 

ส านักปลดั 

รวม 6 โครงการ - - 2,900,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
   7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงศูนย์
การเรยีนรู้การจัดการ
ขยะชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะ มูลฝอย
พื้นที่ต าบลป่าซาง มี
ประสิทธิภาพ 

1.เทพื้นโดยรอบพร้อมจุด
ช าระล้างรถบรรทุกขยะ 
2.วางท่อท าบ่อซึม 
จ านวน 2 บ่อ ๆ ละ 5 ท่อ 
โดยมฝีาปิด 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมท่อส่งน้ าลงในบ่อ 
4.ก่อสร้างถนน คสล. 
ระยะทาง 90 เมตร 
5.ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ 
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 
6.งานอ่ืน ๆ 

488,700 - 500,000 500,000 500,000 บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยได้ 
ร้อยละ 80 

การบริหารจัดการ
ขยะ มูลฝอย ใน
พื้นที่ต าบล  ป่าซาง 
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
2. โครงการก่อสร้างโรง

คัดแยกขยะ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11 

-เพื่อให้การบริหาร
จัดการ/การคดัแยก
ขยะถูกสุขลักษณะ  
-เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการบริหาร
จัดการขยะ 

โรงคัดแยกขยะ  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 10 เมตร  ตามแบบ 
ทต.ป่าซางก าหนด 

146,800 - - 200,000 - มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
จัดการขยะ 
ร้อยละ 90 

มีสถานท่ีในการ
จัดการขยะ/การ
คัดแยกขยะถูก
สุขลักษณะและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 635,500 - 500,000 700,000 500,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
   7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน การเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. 
 

โครงการปล่อยปลาลง
ในแหล่งน ้าสาธารณะ 

-เพื่อสร้างสมดุลให้
ธรรมชาต ิ
-เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ทางธรรมชาต ิ

แหล่งน ้าสาธารณะใน
พื นที่ ต.ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณปลาใน
แหล่งน ้าเพิ่มขึ น 
ร้อยละ 30 

สร้างสมดลุให้
ธรรมชาต ิ
 

ส้านักปลดั 

2. โครงการกบคืนนา  
ปลาคืนทุ่ง 

-เพื่อสร้างสมดุลให้
ธรรมชาต ิ
-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนลดใช้
สารเคมีในแปลงนา 

ประชาชนต้าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณกบและ
ปลาในทุ่งนา
เพิ่มขึ น 
ร้อยละ 30 

สร้างสมดลุให้
ธรรมชาต ิลดการ
ใช้สารเคมีใน 
แปลงนา 
 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการอบรมการท้า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

-เพื่อส่งเสรมิให้ลดการ
ใช้สารเคมีในการท้า
การเกษตร 
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในต้าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมน้า
ความรู้ไปใช้ร้อย
ละ 60 

ลดการใช้สารเคมี
ในการท้าเกษตร
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลดั 

4. โครงการอบรมการขดั
เฉวียนไมไ้ผ ่

-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนน้าไมไ้ผ่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ขัดเฉวียน 
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในพื นท่ี 50,000 
  

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมน้า
ความรู้ไปใช้ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวัน  

ส้านักปลดั 

5. โครงการปลูกต้นไม้ 
เนื่องในวันส้าคัญ
แห่งชาติ 

-เพื่อเพ่ิมต้นไม้มากขึ น 
-เพื่อสร้างสมดุลให้
ธรรมชาติ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในต้าบล 
ป่าซาง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มจ้านวน
ต้นไม้ในพื นท่ี 
ร้อยละ 10 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณต้นไม้ให้มี
มากขึ น สร้าง
สมดลุธรรมชาติ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลดั 
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แบบ ผ.02 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการรักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

-เพื่อให้แหล่งน ้าและ
พื นที่ป่าอุดมสมบรูณ ์
-เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในต้าบล 
ป่าซาง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มจ้านวน
ต้นไม้ในพื นท่ี 
ร้อยละ 10 

สามารถเพิ่ม
ปริมาณต้นไม้ให้มี
มากขึ น สร้าง
สมดลุธรรมชาติ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลดั 

รวม 6 โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 265 

 

แบบ ผ.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02/1 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ที่ 13 
 ต.ป่าซาง เช่ือม 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 125 เมตร พื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
625 ตร.ม.พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

- - 492,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินคลุก  
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
ต.ป่าซาง เช่ือม  
ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  
เชื่อม ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.ชร 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ปริมาณหินคลุก รวม  
756 ลบ.เมตร 

- - 482,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. ขุดลอกล าน้ าแม่เปิน 
เพื่อเปิดทางน้ า 
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 
เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง  

เพื่อรองรับ
สถานการณ์น้ าท่วมขัง
และสามารถระบายน้ า
ได้รวดเร็วไม่ก่อให้เกดิ
ปัญหาหาน้ าท่วม 

งานขุดลอก ขนาดกว้าง 
6.00-8.00 เมตร ความ
ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร 
ความยาวรวม 5,400 
เมตร ปริมาณขุดตาม
แบบท่ีก าหนด 

- - 497,000 - - ป้องกันน้ าท่วม 
ร้อยละ 80 

รองรับสถานการณ์
น้ าท่วมขังและ
สามารถระบายน้ า
ได้รวดเร็วไม่ก่อให้ 
เกิดปัญหาหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราเคพซลิ (PARA 
CAPE SEAL) เชื่อม
ระหว่างบ้านป่าซาง 
หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง – 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
 

- - 2,160,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลป่าซาง  
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แบบ ผ.02/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เช่ือม
ระหว่าง ต.ป่าซาง – 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
เชื่อม ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง  

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
ต.ป่าซาง – ต.ป่าตึง    
อ.แม่จัน  เชื่อม            
ต.แม่สลองนอก         
อ.แม่ฟ้าหลวง  

- - 12,960,000 - - ลดอุบัตเิหตุใน
การสญัจร 
ร้อยละ 80 
จ านวน 1 สาย 

ป้องกันฝุ่นละออง 
ลดอุบัตเิหตุในการ
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - - - 16,591,000 - - - - - 
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แบบ ผ.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 
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แบบ ผ.03 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
1. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ

ธรรมดา 
-ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 18,000 - - - ส านักปลดั 

2. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 
-ท าด้วยไมส้ัก 
-มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตวัละ 
9 น้ิว 
-มีฐานรองโต๊ะหมู ่
จ านวน 1 ชุด 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 8,500 - - - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
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แบบ ผ.03 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
3. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น   

-ขนาด 15 ลิตร   จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์     
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 13,000 - - ส านักปลดั 

4. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์     
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 5,500 - - ส านักปลดั 

5. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง 
จ านวน  10 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 20,000 - - ส านักปลดั 

6. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.30*0.40*1.50 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 5,000 - - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
7. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอ้ีท างาน 

จ านวน 10 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 

8. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ    
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- - 7,800 - - ส านักปลดั 
 

9. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- - 5,000 - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 

 
 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
10. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction      

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์ 
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- - 24,000 - - ส านักปลดั 
 

11. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart card Reader) 
จ านวน 10  อัน 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- 7,000 - - - ส านักปลดั 



บัญชีครุภัณฑ ์
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แบบ ผ.03 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
12. บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร ่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง 
จ านวน  5 ชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ฉบับเดือนตลุาคม 2561 ประกาศ 
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561) 

- - 100,000 100,000 50,000 ส านักปลดั 

รวม - 33,500 230,300 150,000 100,000  



บัญชีครุภัณฑ ์
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แบบ ผ.03 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
13. สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 5,000 - - ส านักปลดั 
 

14. สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 22,000 - - ส านักปลดั 

15. สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction   
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 8,000 - - ส านักปลดั 
 

รวม - - 35,000    
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แบบ ผ.03 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
16. การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 

จ านวน 1 ตัว 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 2,500 - - ส านักปลดั 

17. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางของ (แบบเหลก็) 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 13,000 - - ส านักปลดั 

18. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 18,000 BTU  
จ านวน 1  เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 21,000 - - ส านักปลดั 

19. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลม แบบต้ังพ้ืน  
(ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว) 
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 4,000 - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
20. การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- - 4,300 - - ส านักปลดั 

21. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

สายดับเพลิง  ขนาด1.5 น้ิว  
ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเรว็ 
แบบทองเหลือง ขนาด 2.5*2.5 นิ้ว  
จ านวน  3  เส้น 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 20,000 10,000 - ส านักปลดั 

รวม - - 64,800 10,000 -  
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แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
22. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- 30,000 - - - กองคลัง 

23. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษ A3 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) 

- - 6,300 - - กองคลัง 

24. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะทาง 
จ านวน  1  อัน 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 8,000 -  กองคลัง 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
25. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ  

จ านวน  1  อัน 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 6,500 - - กองคลัง 

26. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 
จ านวน 5 ตัว 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 15,000 - - กองคลัง 

27. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 3 หลัง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 16,500 - - กองคลัง 

28. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้กระจกบานเลือ่น ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 6,000 - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
29. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบู   
ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
-แบบดับเบิ้ลแคบ็ 
จ านวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 729,000 - - กองคลัง 

รวม - 30,000 787,300 - -  
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
30. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหินพร้อมม้านั่ง จ านวน 5 ชดุ 

(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 
20,000 - - - - กองการศึกษา 

 
31. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์   
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ มี.ค.60) 

8,500 - - 
 

- - กองการศึกษา 

32. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

70,000 - - 
 

- - กองการศึกษา 

33. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง จ านวน 2 เคร่ือง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

4,000 - - - - กองการศึกษา 

34. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  
จ านวน 7 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ มี.ค. 60) 

196,000 - - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 
 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
35. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5 หลัง 

ขนาด 2 บาน (มอก.) 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ม.ค.61)  

- 27,500 - - - กองการศึกษา 

36. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 50,000 - - กองการศึกษา 

37. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 30,000 - - กองการศึกษา 

38. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

10,000 - - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
39. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า      

และวิทย ุ
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080   
พิกเซล  ขนาด 55 น้ิว 
1) ระดับความละเอยีด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) …….... พิกเซล 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า…นิว้ 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
Backlight 
4) สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ได้ (Smart 
TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 
เพือ่การเช่ือมต่อสญัญาณภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟลภ์าพ เพลง และภาพยนตร ์
7) มีตัวรบัสญัญาณดิจติอล (Digital) ในตัว 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561) 

- - 19,600 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
40. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
เตียงนอนเด็กนักเรียน 
จ านวน 1 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

4,000 - - - - กองการศึกษา 

41. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

ที่นอนเด็กนกัเรียน จ านวน 1 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

3,000 - - - - กองการศึกษา 

42. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

ถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- 15,000 - - - กองการศึกษา 

43. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี  
4. พร้อมใบมีด จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ม.ค.2561) 

- 9,500 - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
44. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจกัรยาน  
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  
3.ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 
26 นิว้ 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว้ 
5) ความจุถุงน้ ามันเครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกว่า 
1.50 ลติร จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ กอง 
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ม.ค.2561) 

- 12,000 - - - กองการศึกษา 

45. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี   
พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560) 

7,900 - - - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  

46. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
จ านวน 4 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 
21 เมษายน 2560 

11,200 - - - - กองการศึกษา 
 

47. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 4,300 - - กองการศึกษา 
 

48. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน ราคา 17,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 34,000 
 

- - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
49. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล   ราคา 23,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 46,000 
 

- - กองการศึกษา 

50. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel  
- ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
- ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมนีาคม 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 

- - 2,800 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
51. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  

จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 13,000 - - กองการศึกษา 

รวม 334,600 64,000 199,700 - -  



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

เทศบาลต าบลป่าซาง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 289 

 

แบบ ผ.03 

 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
52. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ inverter)  ขนาด 36,000 BTU 
จ านวน  1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 55,400 - - กองช่าง 

53. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กท างาน ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 4 ชุด 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- 30,000 30,000 - - กองช่าง 

54. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ใบ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 11,000 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
55. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  

ขนาด 9 นิ้ว 
จ านวน 2  ตัว 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- 6,900 6,900 - - กองช่าง 

56. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมชี่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB)   จ านวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 829,000 - - กองช่าง 

57. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะคอนกรีต  (คอลิ่ง) 
ขนาด 5.5 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- 80,000 - - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
58. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน 

จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 21,000 - - กองช่าง 

59. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

สปอร์ตไลท์  ขนาด 150 วัตต์ 
จ านวน 3 ตัว 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 9,000 - - กองช่าง 

60. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 52,000 - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565  
61. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ า  ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 แรงม้า 

จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 30,000 - - กองช่าง 

62. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร ปั้มลม ขนาด 4 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 15,000 - - กองช่าง 

63. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร ป้ัมน้ า ขนาดไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า 
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- 20,000 20,000 - - กองช่าง 

64. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร ซัมเมอร์ส  ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- 20,000 20,000 - - กองช่าง 

65. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น สว่านกระแทก ขนาดไม่ต่ ากว่า  470 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น) 

- - 4,500 - - กองช่าง 

รวม - 167,900 1,092,800    
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมินผล 

*********** 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึน้ ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด        
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ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลู
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินคา้
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของ 

20 
(5) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้ คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
    5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
    5.12  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ / สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ  โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม ่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย
กลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่าร
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม       
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น         
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      302 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator:KPI) ที่สามารถ
วัด ได้  (measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิ ผล  (effectiveness)  ใ ช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้   
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก  
เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ 
และการพรรณนา ดังนี้ 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

        
  

2.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม ด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

        

  

3.ด้านการเมืองการ
บริหาร 

        
  

4.ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

        
  

5.ด้านศิลปวัฒน -
ธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

        

  

6.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        
  

7.ด้านการบรหิารดั
การและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
3 จากเงินสะสม   
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
(1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม  

อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
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(2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์
ต่าง ๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ๆ โรคพิษสุนัขบ้า     
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การ
ท าลาย  และการรกัษา   

(3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ     
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มี รายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ให้กับเด็กนักเรียน        
จา้งเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้มีรายได้   

(4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด แต่มีข้อมูลผู้ติดยาเสพติดบ้างเล็กน้อย 
เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชน
ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยสอดส่อง ดูแล ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 

(5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง
ถนนในเส้นทางส าคัญ  และพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 (1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 (2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้  ปัญหาต่าง ๆ    
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป 
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(3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ    
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  วัชพืช ซากผลผลิตทาง
การเกษตร ตอข้าวในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ฯ ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีใน
พ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 
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