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(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตาบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน ที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 7467 ลงวัน ที่ 14 ธันวาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) โดยการทบทวนแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ เทศบาล องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 17 แห่ งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและ
ปรับ ใช้ในการจั ดทาหรือทบทวนแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยพิ จารณาให้ มีความสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goal; SDGs) โดยในการจั ด ท า
ประชาคมท้องถิ่นให้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น
ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม
2564 ได้แจ้ งแนวทางการจั ดทาประชาคมท้องถิ่น กรณี การจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณายกเว้นการจัดทาประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งต่อมาจังหวัดเชียงรายได้แจ้งหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/ว 1931 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แจ้งแนวทางการการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณี
การจัดทาและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) ระลอกใหม่ โดยจังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กาลังระบาดในประเทศไทย ระลอกใหม่และจาก
การรายงานเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ที่ ได้ ป รากฎข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า มี ผู้ ได้ รั บ การ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจานวนมาก และยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปใน
หลายภูมิภ าคของประเทศไทย เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ
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สอดคล้องกับ การแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้น
การจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณี การเพิ่มเติมแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566 -2570) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 17 , 22 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่
ภาวะปกติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลป่าซาง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี และได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลป่าซาง จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
ถึงปัจจุบัน เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้
ทุ ก ประการ ซึ่ งเทศบาลต าบลป่ า ซาง จะใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566-2570) เป็ น กรอบในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผน
ความต้ อ งการของงบลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาเทศบาลต าบลป่ าซาง เงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ และงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) สาเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี
เทศบาลตาบลป่าซาง
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ส่วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
*************************
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน
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-อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดเขต
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดเขต
ติดเขต

ทิศตะวันออก

ติดเขต

ต้าบลศรีค้า อ้าเภอแม่จัน และ
ต้าบลแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
ต้าบลป่าตึง อ้าเภอแม่จัน
ต้าบลแม่สลองนอก และต้าบลแม่สลองใน
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
ต้าบลสันทราย และต้าบลแม่จัน อ้าเภอแม่จัน

-ที่ตังหมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง 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
บ้านป่าเมียง
-ที่ตังส้านักงานเทศบาลต้าบลป่าซาง
ส้านั กงานเทศบาลต้าบลป่าซาง ตังอยู่ที่เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 บ้านร่องคี ต้าบลป่าซาง
อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์
053-602660
หมายเลขโทรสาร
053-602737
สายด่วนแจ้งเหตุด่วน/เหตุร้าย/ขอความช่วยเหลือ 053-602735 , 080-410-6712
เวปไซต์
www.pasangmaechan.go.th
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื นที่ รั บ ผิ ด ชอบเทศบาลต้ า บลป่ า ซาง มี จ้ า นวน 15 หมู่ บ้ า น พื นที่ 46.60 ตารางกิ โ ลเมตร
มีลั ก ษณะเป็ น พื นที่ ร าบลุ่ ม จ้ านวน 8 หมู่ บ้ าน คื อ หมู่ ที่ 2,3,6,7,8,9,11,12 เป็ น พื นที่ ภู เขา จ้านวน
7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,4,5,10,13,14,15
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศร้อนชืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แบ่งเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ
แห้งแล้ง บางครังเกิดพายุและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีพายุลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”
ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั งแต่ ก ลางเดื อ นพฤษภาคมไปจนถึ งกลางเดื อ นตุ ล าคม แต่ อ าจเกิ ด ช่ ว ง
ฝนทิงช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึนรุนแรงและมีปริมาณฝนน้อยนานนับเดือน
แต่ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซางช่วงที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั งแต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมไปจนถึ งกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนองบางช่วงเวลา
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินในเขตต้าบลป่าซาง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้า ได้
พืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกข้าว/ข้าวโพดเลียงสัตว์/สับปะรด เป็นต้น
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลป่าซาง มีพืนที่ครอบคลุมพืนที่ 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
นายธนณัฏฐ์ สุธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7
บ้านแม่คี
นายอนัน
ศรีวิใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8
บ้านศรียางมูล นายณรงค์
ขัตวิชัย
ก้านันต้าบลป่าซาง
หมู่ที่ 9
บ้านแม่คี
นางสาววารินทร์ มงคลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10
บ้านใหม่พัฒนา นายนิทัศน์
อินต๊ะแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
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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
บ้านป่าเมียง นายพิทักษ์
ผาลาด
ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลต้าบลป่าซาง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าซาง เป็นเทศบาลต้าบลป่าซาง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง จัด ตั งองค์ การบริห ารส่ ว นต้ าบลป่ าซาง อ้ าเภอแม่ จัน จั งหวั ด
เชียงราย เป็น เทศบาลต้าบลป่าซาง ตังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ตามประกาศลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2551 แบ่งเขตการเลือกตังออกเป็น 2 เขต ดังนี
 เขตเลือกตังที่ 1
ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,10,13,14,15
 เขตเลือกตังที่ 2
ได้แก่ หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12
มีจ้านวนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง (ข้อมูลการเลือกตัง เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2564) ดังนี
1) นายโชคเอก
พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง
2) นางสิริพร
ขะขอม
รองนายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง
3) นายพิชิต
ผัดเป้า
รองนายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง
4) นายธรรมวัตร
ใจพรม
เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง
5) นายจ้ารัส
ค้าหล้าทราย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลป่าซาง
6) นายอุดม
ไร่เรือง
ประธานสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
7) นายถนอมศักดิ์
ค้าหล้าทราย รองประธานสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
8) นายเดช
ทองค้า
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
9) นายสมาน
มณีชัย
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
10) นายอภิรักษ์
ขันธิวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
11) นายประสงค์
ผาลาด
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
12) นายบุญส่ง
จินะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
13) นายราวี
ชัยมูลมั่ง
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
14) นายเสกสันต์
แก้วน้า
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
15) นายส้าเริง
ชัยปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
16) นายปรีชา
ค้าบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
17) นายรัฐเขต
ผ่องผุด
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลป่าซาง
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรในเขตต้าบลป่าซาง มีจ้านวนทังสิน 11,496 คน แยกเป็น ชาย 5,421 คน
หญิง 6,075 คน (ข้อมูลจากส้านักบริหารการทะเบียนเทศบาลต้าบลป่าซาง ณ มีนาคม 2564)
แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี
หมู่บ้าน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
หมู่ที่ 1 บ้านร่องคี
297
316
613
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
416
498
914
หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง
391
475
866
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน
356
406
762
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย
352
465
817
หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า
518
567
1,085
หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี
305
306
611
หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล
208
226
434
หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี
367
416
783
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
619
574
1,193
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ
296
335
631
หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ
473
570
1,043
หมู่ที่ 13 บ้านป่าดู่
257
270
527
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง
304
346
650
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมียง
262
305
567
รวมทั้งสิ้น
5,421
6,075
11,496
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
กลุ่มอายุ
ชาย
หญิง
00-04
221
267
05-09
281
249
10-14
281
278
15-19
286
310
20-24
335
353
25-29
430
413
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)

รวม
488
530
559
596
688
843

% ชาย
1.92
2.44
2.44
2.49
2.91
3.74

% หญิง
2.32
2.17
2.42
2.70
3.07
3.59
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30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
รวม

424
458
386
337
362
451
410
305
176
126
152
5,421

467
455
417
396
478
559
525
364
210
139
195
6,075

891
913
803
733
840
1,010
935
669
386
265
347
11,496

3.69
3.98
3.36
2.93
3.15
3.92
3.57
2.65
1.53
1.10
1.32
47.16

4.06
3.96
3.63
3.44
4.16
4.86
4.57
3.17
1.83
1.21
1.70
52.84

จากแผนภูมิปิ รามิดประชากรในเขตต้าบลป่าซาง จะเห็ นว่า โครงสร้างประชากรต้าบลป่าซาง
ปัจจุบัน ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดคือประชากรวัยท้างานและใกล้เกษียณอายุ มีจ้านวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
30-64 ปี ประชากรกลุ่มรองลงมาคือกลุ่มนักเรียนและกลุ่มเริ่มท้างาน อยู่ในช่วงอายุ 0-29 ปี ซึ่งมีปริมาณ
เพิ่ม ๆ ลด ๆ เป็นบางช่วงอายุ เนื่องจากประชากรกลุ่มนักเรียนได้ออกไปศึกษานอกพืนที่ ส้าหรับกลุ่ม
วัย ท้ างานมีก ารออกไปหางานท้ านอกพื นที่ และประชากรกลุ่ ม ที่ มี จ้านวนมากเป็ นอั น ดั บ ที่ ส าม ได้แ ก่
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)
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ผู้สูงอายุ คือช่วงอายุ 60 ปีขึนไป แต่จะเห็นได้ว่าแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการส่งเสริมให้มีการคุมก้าเนิด
ตามค้ากล่าวที่ว่า “ มีลูกมากจะยากจน ”
อนาคต อีกประมาณ 20 ปี ต้าบลป่าซาง จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลต้าบลป่าซาง จะต้อง
วางแผนรองรับจ้านวนผู้สูงอายุเหล่านี โดยท้าโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ เช่น โครงการปราชญ์
ชาวบ้ าน โครงการรวมกลุ่ มของผู้ สู งอายุเพื่ อท้ ากิ จกรรมต่ าง ๆ ด้ านการส่ งเสริม สุ ขภาพ และหากการ
เพิ่มประชากรยังลดลงอยู่เรื่อย ๆ ก็เป็นไปได้ว่าสัดส่วนคนในวัยท้างานจะมีน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัย
ท้างานต้องท้างานหนักขึน เพื่อดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ดังนัน เทศบาลต้าบลป่าซาง ต้องเตรียมวางแผน
ด้านการสงเคราะห์เบียยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีผู้เลียงดู และไม่มีผู้เลียงดู รวมถึงเตรียมแผนงานด้านการให้
ความช่วยเหลือประชากรในวัยนี เพื่อให้ด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 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 4 แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าห้า
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่คี-หนองอ้อ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สลอง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลป่าซาง
4.2 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลพระราชทาน ตังอยู่บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านใหม่พัฒนา ตังอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
4.3 อาชญากรรม
ในเขตพื นที่ ต้ าบลป่ าซาง ไม่ มี เหตุ อาชญากรรมเกิ ดขึ น แต่ มี เหตุ ก ารณ์ ลั ก ขโมยทรัพ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ซึ่งเทศบาลต้าบลป่าซาง ก็ได้ด้าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยการขอความร่วมมือกลุ่ม
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อาสาสมัครต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ให้ช่วยตรวจตรา สอดส่อง ในช่วงเวลากลางคืน รวมทังตังจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน ประกอบกับในพื นที่
ต้าบลป่าซาง มีศูนย์ อป.พร.ต้าบลป่าซาง จ้านวน 1 แห่ง ตังอยู่ เทศบาลต้าบลป่าซาง หมู่ที่ 1 และตู้ยาม
ต้ารวจบ้านแม่สลอง-ป่าเมียง จ้านวน 1 แห่ง ตังอยู่ บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15 เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต้าบลป่ าซาง จากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังมี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทีย บพืนที่อื่น ในเขตอ้าเภอแม่จัน ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผ ล
เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากผู้น้าฝ่ายปกครอง ประชาชนในพืนที่ หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนใน
พืนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็ น ประจ้า การแก้ไขปัญ หาของเทศบาลต้าบลป่ าซาง ในส่วนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้าบลป่าซาง จะต้องมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกปี หากตรวจพบจะต้องถูก
ด้าเนินการทางวินัย ตามระเบียบของทางราชการ ส่วนประชาชนทั่วไปเทศบาลต้าบลป่าซางสามารถท้าได้
เฉพาะตามอ้านาจหน้ าที่เท่านั น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ้านาจหน้าที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ แต่จะส่งเรื่องให้ทางอ้าเภอแม่จัน หรือแจ้ง
ให้ทางสถานีต้ารวจภูธรแม่จัน แล้วแต่กรณี
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลต้าบลป่าซาง ได้ด้าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ สรุปได้ดังนี
1) ด้าเนินการจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นประจ้าทุกเดือน โดยจ่าย
ตามความประสงค์ของผู้รับ โดยจ่ายเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
2) ประสานการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
3) ประสานการท้าบัตรคนพิการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ประสานการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ด้าเนินการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน
6) ด้าเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิก าร/ผู้ป่วยเอดส์
และประชาชนทั่วไป
7) สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
8) ประสานการให้ ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
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5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เส้ น ทางการคมนาคมในพื นที่ เป็ น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และยั งมี บ างเส้ น ทาง
ที่ยังเป็นถนนดินลูกรัง โดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่พืนที่การเกษตร ซึ่งมีเส้นทางหลัก ทางหลวงแผ่นดินที่ผ่าน
ในพืนที่ ดังนี
ถนนสายพหลโยธิน หมายเลข 1
จากอ้าเภอแม่จัน – อ้าเภอแม่สาย
ถนนสายแม่สลอง – ปางปูเลย
จากปากทางแม่สลอง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
ถึง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
5.2 การไฟฟ้า
ปั จ จุ บั น ประชาชนในเขตพื นที่ ต้ า บลป่ า ซาง มี ไ ฟฟ้ า ใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
แต่ ป ระชาชนยั งประสบกับ ปั ญ หาไฟฟ้ าส่ องสว่างทางหรือ ที่ ส าธารณะยังไม่ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก พื นที่
เนื่ อ งจากพื นที่ ที่ มี ค วามต้ อ งการให้ ติ ด ตั งไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งบางส่ ว นยั งไม่ เป็ น ที่ ส าธารณะ ประกอบกั บ
งบประมาณของเทศบาลมีจ้านวนจ้ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เทศบาลต้าบลป่าซาง จึง
ไม่สามารถเข้าไปด้าเนินการได้ทุกพืนที่ แต่แก้ปัญหาเบืองต้นโดยประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย เพื่อ
ท้าความเข้าใจกับประชาชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด้าเนินการ
ต่อไป
5.3 การประปา
ในพืนที่ต้าบลป่าซาง มีการใช้น้าประปาทุกหมู่บ้าน แบ่งเป็นระบบประปาบาดาล ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค และระบบประปาภูเขา ซึ่งมีปริมาณน้าเพียงพอตลอดทังปี
5.4 โทรศัพท์
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ในการติดต่อสื่อสาร
5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
ในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลป่าซาง ไม่มีที่ท้าการไปรษณีย์ ใช้บริการจากไปรษณีย์ประจ้าอ้าเภอ
การขนส่งสินค้าต่าง ๆ ใช้บริการจากบริษัทเอกชนที่เปิดสาขาในพืนที่ และขนส่งโดยรถโดยสารประจ้าทาง
การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โดยผ่านหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน
ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน และวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต้าบลป่าซางเป็นประจ้าทุกเดือน
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ในต้าบลป่าซาง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น การท้านาปี/นาปรัง , การ
ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ , การปลูกสับปะรด เป็นต้น
6.2 การประมง
ในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลป่าซาง ไม่มีการท้าประมง แต่เป็นการจับปลาตามธรรมชาติส้าหรับการ
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านัน
6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ของประชาชนในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลป่าซาง เป็นการประกอบการในลักษณะเลียง
ในครัวเรือน เช่น การเลียงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจ้าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
6.4 การบริการ
1) ปั้มน้ามัน (รวมหยอดเหรียญ/มือหมุน) จ้านวน
9
แห่ง
2) รีสอร์ท
จ้านวน
6
แห่ง
3) โรงแรม
จ้านวน
4
แห่ง
4) โกดังเก็บของ
จ้านวน
3
แห่ง
5) ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
จ้านวน
5
แห่ง
6) บ้านเช่า / ห้องเช่า
จ้านวน
56
แห่ง
7) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า /ขายอุปกรณ์ จ้านวน
5
แห่ง
8) ร้านขายชา
จ้านวน
3
แห่ง
9) ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ
จ้านวน
1
แห่ง
10) ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียง
จ้านวน
2
แห่ง
11) ร้านขายของช้า
จ้านวน
66
แห่ง
12) ร้านอาหาร
จ้านวน
10
แห่ง
13) อู่ซ่อมรถ
จ้านวน
16
แห่ง
14) ร้านเสริมสวย
จ้านวน
15
แห่ง
15) ตลาด
จ้านวน
4
แห่ง
16) โรงค้าไม้
จ้านวน
1
แห่ง
17) โรงสี
จ้านวน
8
แห่ง
18) มินิมาร์ท
จ้านวน
2
แห่ง
19) ท้าโครงหลังคารถยนต์
จ้านวน
1
แห่ง
20) ร้านประดับยนต์
จ้านวน
4
แห่ง
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21) ร้านสกรีนผ้า
22) ร้านซ่อมรองเท้า
23) จ้าหน่ายยางรถยนต์
24) ร้านไดนาโม
25) อู่ซ่อมหม้อน้า
26) ล้างอัดฉีด
27) ร้านตีมีด
28) ร้านตัดเย็บเสือผ้า
29) ร้านขายเสือผ้า
30) สถานพยาบาล
31) ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
32) ร้านถ่ายเอกสาร
33) ร้านคาราโอเกะ
34) ร้านเชื่อมโลหะ
35) ร้านเคาะพ่นสี
36) อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว/ข้าวซอย
37) ท้าเฟอร์นิเจอร์/ขายเฟอร์นิเจอร์
38) ผลิตน้าดื่ม
39) โรงงานรับซือพืชผลทางการเกษตร
40) ฟาร์มสุกร
41) ร้านกาแฟ
42) ซ่อมจักรยานยนต์
43) จ้าหน่ายถังพลาสติก
44) โรงเรียนอนุบาล
45) ประตูม้วน
46) จ้าหน่ายกุ้ง
47) สินค้าราคาถูก
48) โรงงานเมททัลชีท
49) เครื่องปั้นดินเผา
50) ร้านสินค้าด็ก
51) การสะสม/ขนส่งแก๊ส
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จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

1
1
2
3
1
4
2
5
2
6
6
4
1
7
1
36
2
4
1
1
15
10
1
1
1
2
1
1
1
1
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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52) ร้านขายยา
จ้านวน
1
แห่ง
53) ขายแคบหมู
จ้านวน
2
แห่ง
54) โรงน้าเต้าหู้
จ้านวน
1
แห่ง
55) ท้าโคม
จ้านวน
2
แห่ง
56) โรงงานท้าโฟม
จ้านวน
1
แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่เทศบาลต้าบลป่าซาง
ได้ส่ งเสริมให้ เกิดแหล่ งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในชุมชน เช่น อ่างเก็บน้าพระราชด้าริแม่เปิน ตังอยู่บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 13 ด้านการพักผ่อน ชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และตังอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขา เผ่ าอาข่า ซึ่งยังมีการ
ด้ารงชีวิตแบบดังเดิมอยู่ , แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตังอยู่บ้านหนองอ้อ
หมู่ ที่ 11 ซึ่ ง ประชาชนในหมู่ บ้ า นยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางในการด้ า รงชี วิ ต
ประกอบกั บ พื นที่ ข้างเคี ย งมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นบุ ค คล เช่น ไร่ช าฉุ ย ฟง และเป็ น เส้ น ทางผ่ านไป
ดอยแม่สลอง ดอยตุง อีกด้วย
6.6 อุตสาหกรรม
ด้ านอุ ต สาหกรรม ในพื นที่ เทศบาลต้ า บลป่ า ซาง มี ก ารประกอบธุร กิ จ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ขนาดกลาง เช่น บริษัท ดอยค้าผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากัด และการประกอบกิจการขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าว ,
อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ด้านการพาณิชย์ ในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลป่าซาง เป็นการประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านขาย
ของช้า , ร้านขายอาหารสัตว์ , ร้านจ้าหน่ายอาหารตามสั่ง เป็นต้น
กลุ่มอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพืนที่ต้าบลป่าซาง ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม การรวมกลุ่ม
จึงเป็นกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร เช่น กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด , กลุ่มเกษตรท้านา , กลุ่มผู้ปลูกเสาวรส เป็นต้น
6.8 แรงงาน
จากการส้ารวจข้อมูลพืนฐานพบว่ า ประชากรที่มีอายุ 25-60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน มีอาชีพด้าน
รับจ้าง การเกษตร โดยในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานบางส่วนไปรับจ้างท้างานนอกพืนที่ เนื่องจาก
ในพืนที่ ต้าบลป่ าซางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีการจ้างแรงงานจ้านวนมาก ประกอบกับ
ค่าจ้างแรงงานในพืนทีต่ ้าบลป่าซาง ซึ่งถือว่าเป็นเขตชนบท ต่้ากว่าในเขตเมือง จึงท้าให้มีการอพยพแรงงาน
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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
- ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 1
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึนปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (รดน้าด้าหัว)
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีแห่พระ
ประมาณวันที่ 17 เมษายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ) ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีลอยกระทง (งานยี่เป็ง , แห่แคร่)
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท้า
เครื่องจักสารใช้ส้าหรับในครัวเรือน , การท้าไม้กวาดดอกหญ้า , การทอผ้าลายตีนจก , การท้าผ้าบาติก ,
การรักษาพยาบาลตามวิธีพืนบ้าน (หมอเมือง)
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาพืนเมืองในการติดต่อสื่อสาร และรองลงมาคือภาษาชนเผ่า
7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พืนเมืองไว้ใช้ในครัวเรือนและจ้าหน่าย ได้แก่ ผ้าทอ , ผ้าปัก,
เครื่องจักสานที่ท้าจากไม้ไผ่ / หวาย , ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
น้ าที่ใช้ ในการอุป โภค บริโภค เป็ นน้าที่ได้จากน้าฝน และบ่ อน้าตืน บ่อบาดาล และน้าส้ าหรับ
การเกษตรมาจากแม่น้าทางธรรมชาติ เช่น แม่น้าจัน แม่น้าแม่สลอง ที่ไหลผ่านภายในต้าบลป่าซาง
8.2 ป่าไม้
ในเขตเทศบาลต้าบลป่าซาง มีแหล่งป่าไม้ที่ส้าคัญ คือ สวนป่าชุมชนบ้านแม่สลอง , สวนป่า
บ้านป่าห้า
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8.3 ภูเขา
ในพืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต้าบลป่าซาง มีบางหมู่บ้านที่มีภูเขาเป็นเขตกันอาณาเขตหมู่บ้าน
ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืนที่ของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพืนที่ส้าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามล้าดับ และมีพืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ ได้แก่ ดิน น้า
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพืนที่บางส่วนเป็น เขตภูเขา มีการบุกรุกแผ้วถาง เพื่อท้า
การเกษตร น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้าส้าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึน เพราะพืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ
เมื่อชุมชนแออัด ขยะก็มากขึน การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและจัดการขยะเอง
เริ่มต้นจากระดับครัวเรือน การจัดตังธนาคารขยะ , โครงการบริหารจัดการขยะร่วมกับชุมชน เป็นต้น และ
การเพิ่มพืนที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้ในพืนที่ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ / ในพืนที่ของ
ตนเอง รวมทังส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน และจ้าหน่ายหารายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน / ต้าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมให้
มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพืนที่ ฯลฯ
9.อื่น ๆ
เทศบาลต้าบลป่าซาง มี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ดังนี
-รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ (ขนาดความจุ 6,000 ลิตร)
1
คัน
-รถบรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1
คัน
-รถตักหน้าขุดหลัง
1
คัน
-รถบรรทุก 6 ล้อ
1
คัน
-รถกู้ชีพ กู้ภัย
1
คัน
-รถยนต์ส่วนกลาง
3
คัน
-รถตู้
1
คัน
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*************************
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้ว ยการจั ด ท ายุ ทธศาสตร์ช าติ และต่อ มาได้มี การตราพระราชบั ญ ญั ติก าร จัด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2560 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 โดยก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ช าติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะ อันประกอบด้ว ย
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็น ยุท ธศาสตร์ช าติ ฉบั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมี ความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ วยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
1. บทนา
การพั ฒ นาประเทศไทยนั บ ตั้ งแต่แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 1 เป็ น ต้ น มา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0
ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้า งเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนา
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการ
พัฒ นาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสั งคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ สู ง ขึ้ น และแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าอย่ า งยั่ ง ยื น
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ การ
พั ฒ นาประเทศขาดความต่ อ เนื่ องและความยืด หยุ่ น ในการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและปั ญ หาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่ อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่ วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู
สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็ น ท้ าทายต่ อ การสร้ างบรรยากาศความไว้ ว างใจระหว่างรัฐ กั บ ประชาชนและระหว่ างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการ
เพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการ
ย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒ นาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนั บ สนุ น หลักที่ ช่ว ยทาให้ เศรษฐกิจ โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ จะกลั บมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น
แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน ที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
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พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้ น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้ มีคุณ ภาพและการนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวก
มากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้
การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็ น ประเทศผู้ รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงาน
มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่ องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิ เวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่ อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสู งในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่ น คงด้ านพลั งงานและอาหารมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามส าคั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น กฎระเบี ย บและข้ อ ตกลงด้ า น
สิ่ งแวดล้ อมจะมีความเข้มข้น และเข้ม งวดขึ้น โดยกรอบการพั ฒ นาตามข้ อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ
ที่สาคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่ น ๆ ที่ซับ ซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด
และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภ าพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปั จจุ บั น และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะ
ระดับต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้
และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอ ากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปั จ จั ย ทั้งหมดดังกล่ าวจะส่ งผลให้ ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อมล้ าของประเทศมีค วาม
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น
เห็นได้ว่า บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มี ค วามร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะประชารั ฐ จากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในรู ป แบบของหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาที่ เป็ น การ
ดาเนิ น งานอย่ างบู รณาการ เนื่ องจากทุ ก มิติ การพั ฒ นามีค วามเกี่ ยวข้องซึ่งกัน และกั น โดยประเทศไทย
จาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้
ท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สู งขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน
ทั้งในส่ ว นของระบบการเรีย นการสอน และการพั ฒ นาทั กษะฝี มือ ที่ส อดคล้ องกัน กับ การพั ฒ นาของคน
ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ระบบบริ ก ารสาธารณะ โครงสร้ างพื้ น ฐาน รวมทั้ งการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหา
ความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
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กฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลั ก ษณะการใช้ พื้ น ที่ ที่ ชั ด เจน ขณะที่ ก ารพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและระบบ
โลจิ ส ติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้ องมีก ลยุท ธ์ก ารพัฒ นาที่ ส ามารถอานวยความสะดวก และส่ งเสริม ให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่ม ความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับ ภูมิภ าคและระดับ โลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสั มพันธ์ทาง
การทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้าง
ความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้ เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความสามัค คี และลดความขัด แย้ งภายในประเทศ โดยที่ น โยบายการพั ฒ นาต่ าง ๆ
จ าเป็ น ต้ องคานึ งถึ งความสอดคล้ อ งกับ โครงสร้างและลั กษณะพฤติก รรมของประชากรที่อ าจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดั งนั้ น ภายใต้ เงื่อ นไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม สภาพภู มิ อ ากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เพื่อให้ เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึ กลงไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการ
พัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง
แนวยุทธศาสตร์ห ลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒ นาอย่างบูรณาการบนพื้นฐาน
ประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับ
อื่น ๆ เพื่ อน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติทั้ งในระดับ ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้ น ที่ ซึ่งรวมถึงพื้ น ที่ พิเศษต่าง ๆ อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการ
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3.วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้ วยการพั ฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
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ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อ เนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออม
สาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพั ฒ นาอย่ างเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ างทั่ ว ถึ งทุ ก ภาคส่ ว นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้ ม แข็ ง ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการแข่งขั น กั บ ประเทศต่ าง ๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบ ทบาทที่ส าคัญ ในเวทีโลก และมีความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็ นพลังในการพัฒ นา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
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ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่ อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
4.ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
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4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัช ญานาทางในการพั ฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน
ในการจั ดท าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศ
นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) มี 10 ยุทธศาสตร์
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้อง
พัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒ นาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทาง
สังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
ให้ความสาคัญกับการดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น รายได้
และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ล่าสุ ด
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้า
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น
การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการแข่ งขั น ให้ กั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม รวมทั้ ง การสร้ างสั งคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตที่ เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น เร่งเตรียมความพร้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยัง่ ยืน
ให้ความสาคัญ ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ บ นพื้ น ฐานของการปกครองระบบประชาธิป ไตย อัน มีพ ระมหากษั ตริย์เป็ นประมุ ข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รั บผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคต
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และพื้น ที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้ เกิดความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต่ าง ๆ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและการก ากั บ ดู แ ล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มประสิทธิภาพ การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พื้น ฐาน และการคุ้มครองผู้ บ ริโภค การพัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กับ
ประเทศ และการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในสาขาโลจิส ติกส์ และหน่ วยงานที่มี ศักยภาพเพื่ อไปทาธุรกิจใน
ต่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ ความสาคัญกับ การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒ นา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็งทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒ นา การพัฒ นาบุ คลากรวิจั ย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริห าร
จัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
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9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้สาหรับประชาชนในภาคการพัฒ นาเมืองให้เติบโตอย่ างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุงกลไกภายในประเทศ ให้ มี บู รณาการให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลไกที่
สร้างสรรค์และเป็นธรรม มีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการ
พัฒนาอนุภูมิภาคและภูมภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560-2565 ฉบับทบทวน
1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ ด้าน
เหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อ สหภาพเมียนมา
1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม 106.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่
ประเทศ ลักษณะภู มิป ระเทศของพื้ นที่ ตอนบนเป็นที่ สู ง เป็น ภูเขา ป่ าไม้ และแหล่ งต้น น้าล าธาร พื้น ที่
ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้า ปิง วัง ยม
น่าน สะแกกรัง และป่าสัก
1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
สู งสุ ด คื อ อุ ต รดิ ต ถ์ ฤดู ฝ น ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม–ตุ ล าคม ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้
มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปี 2558 เท่ากับ 1,053.10 มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เชียงราย ฝนตก
น้อยที่สุด คือ ลาปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย
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1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2558 จากพื้นที่ภาครวม 106.03 ล้านไร่ จาแนกเป็นพื้นที่
ป่ าไม้ 56.49 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 53.3 พื้ น ที่ท าการเกษตร 32.50 ล้ านไร่ หรือ ร้อ ยละ 30.6 และพื้ น ที่
ใช้ประโยชน์อื่น ๆ 17.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของพื้นที่ภาค
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนลาน้า มีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้าต่าง ๆ เหมาะสม สาหรับการทานา ประมาณ 16.4 ล้านไร่
หรือร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ 20.0 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 18.9 ของพื้นที่ภาค
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์
อุทัยธานี กาแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก พิจิตร ปิง ยม น่าน วัง
1.5.2 แหล่งน้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ 8 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าวัง ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้า สาละวิน ลุ่มน้ากก ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสะแกกรัง ลาน้าหลักของภาค ได้แก่ แม่น้าปิง
แม่น้าวัง แม่น้ายม และ แม่น้าน่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง
มีแหล่งน้าธรรมชาติ ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ
(พิ จิตร) นอกจากนี้ ยั ง มีแหล่ งน้ าบาดาลส าคัญ ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งล าพู น
สาหรับภาคเหนือตอนล่าง มี แหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึง
จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของน้าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้
1.5.3 ป่าไม้ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ในปี 2560 ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
56.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพื้นที่ภ าค หรือร้อยละ 55.2 ของพื้นที่ป่าไม้ประเทศ ลักษณะเป็น
ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และ
แม่ฮ่องสอน
2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร
สิ้ น สุ ด ที่ ด่ า นพรมแดนแม่ ส าย อ.แม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเมี ย นมาที่ ท่ า ขี้ เหล็ ก
เป็ น ระยะทาง ทั้งสิ้ น 994.75 กิ โลเมตร และทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 11 (สายอิ นทร์บุรี –เชียงใหม่ )
เป็นทางหลวง แผ่นดินสายหลักแนวเหนือ –ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดใน
ภาคเหนือระยะทาง 545.78 กิโลเมตร
2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic
Corridor : NSEC) หรือเส้นทาง R3A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
สปป.ลาว เข้าสู่ ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ
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จ.เชียงราย ผ่าน ทางหลวงหมายเลข 1 ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์
2.1.3 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor : EWEC) หรื อเส้ น ทาง R2 เชื่ อมโยง 4 ประเทศ ได้แ ก่ เมี ยนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดย
เชื่อมโยงจากเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 สู่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลกเพชรบู ร ณ์ เข้ า สู่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข 12 (ชั ย ภู มิ ขอนแก่ น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(GMS)
2.2 รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสายตะวันออก
เฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 สนามบิน มี 12 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ 10 แห่ง ได้แก่
ลาปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย
2.4 ด่านชายแดน มี 8 ด่านถาวร 21 จุดผ่อนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ
ทางคู่ ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
2.6 บริการสาธารณูปโภค
2.61 ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและ
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่สาคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลาปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ (กาแพงเพชร) เขื่อน
สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแม่งัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)
2.6.2 ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสานักงานประปาเขต 9 (เชียงใหม่) และสานักงานประปาเขต 10 (นครสวรรค์) นอกจากนี้
มีระบบประปาของ อปท. และประปาหมู่บ้าน
3.สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี
2559 เท่ากับ 1,132,861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลง
เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของประเทศ
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3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี 2559
ภาคบริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 56.3 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สาหรับ
โรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูง สอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ 24.5 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย เพียง
ร้อยละ 19.2 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
3.1.3 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวต่ากว่าระดับประเทศ ในปี 2559 เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ ขยายตัวร้อยละ 1.8 ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ 3.3 เป็นผลจากการหดตัวของภาคเกษตรที่
ลดลงมาก ถึงร้อยละ 6.0 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่าทาให้เกษตรกร
ลดการผลิต ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของเกษตรกร ขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา โดยเฉพาะสาขา
การค้าส่งและ ค้าปลีก และสาขาการให้บริการทางการเงินฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 และ 7.0 ตามลาดับ
3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์
ภาค ต่ อ หั ว ประชากรของภาคเหนื อ (GRP Per capita) เท่ า กั บ 98,999 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ยั ง ห่ า งจาก
ระดับประเทศเกือบ 1 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลาพูน (172,717
บาท) กาแพงเพชร (137,882 บาท) และเชียงใหม่ (130,034 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ
พื้น ที่ เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดแพร่ (64,83 บาท) สุโขทัย (64,732 บาท) และแม่ฮ่องสอน
(61,255 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่าที่สุดในภาค
3.1.5 พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ 19.6 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร
ร้อยละ 9.4 นครสวรรค์ ร้อยละ 9.2 และเชียงรายร้อยละ 8.8 ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุด เพียงร้อย
ละ 1.1 ทั้งนี้ พืน้ ที่เศรษฐกิจ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
1) ภาคเกษตรมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลัก
ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 277,361 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24.5 ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ จากพืชที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทาเกษตรแปลงใหญ่ที่ยัง
มีการใช้สารเคมีสูง สาหรับการผลิตพืชผักและไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ใ นภาคเหนือตอนบน โดยระบบการผลิต
ปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่ เชิงพาณิชย์
พืชอินทรีย์สาคัญ ได้แก่ ชาอินทรีย์ ในพื้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์
และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและผลไม้เมืองหนาว
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2) พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2559 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม 32.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพื้นที่เกษตรของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ
เหมาะสาหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการทาเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนมีพื้นที่เกษตรไม่มาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็ กมากประมาณ
10 ไร่ ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์
3) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยใน
ปี 2559 มีสัดส่ วนร้อยละ 27.8 ซึ่งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสั ดส่วนร้อยละ 21.9 ครอบคลุ ม พื้นที่
ประมาณ 9.02 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.6 ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ พื้นที่โครงการชลประทานของ
ภาคเกื อบร้อ ยละ 70 อยู่ ในจั งหวัดภาคเหนื อ ตอนล่ าง แต่ยั งมี สั ดส่ ว นพื้ น ที่ ช ลประทานต่ อพื้ น ที่ เกษตร
ค่อนข้างต่าเพียงร้อยละ 27.3 จึงเป็นข้อจากัดในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้า ในฤดู
แล้ง และชะลอน้าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศในปี 2559
ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า 217,161 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.2 ของผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 49.7 ของสาขา
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จ าก แร่อโลหะ และเครื่อง
แต่งกาย ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เช่น วัตถุดิบทางการเกษตร
แร่ดิน ขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
กาแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล โดยเป็นโรงงาน
ขนาดใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร สาหรับภาคเหนือตอนบน ในนิคมอุตสาหกรรมลาพูน
ส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เต็ ม พื้ น ที่ แ ล้ ว และมี โ รงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่าง ๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง โดยเป็น
ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม
2) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตลักษณ์ของศิลปวัฒ นธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ งบ้ าน เป็ น ต้ น แหล่ งผลิ ต ส่ ว นใหญ่ กระจายในจั งหวัด ภาคเหนื อ ตอนบน โดยมี จังหวั ด
เชียงใหม่ เป็นแหล่งจาหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and
Folk Art) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยได้ รั บ การสนั บสนุ น
จากสถาบันการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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ฉบับที่ 10 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่ง
ในช่วง ปี 2555-2558 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอน
เทนต์ มีการขยายตัวเฉลี่ยของจานวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ 29.4 ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองสาหรับนักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา
ธุรกิจ Start up โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้
การสนับสนุน
3.2.3 การค้าชายแดน
1) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมาและ
สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่ อเนื่อง ปี 2560
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม 153,183.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออก จึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี 2555-2560 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 19.3 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมาจากการเปิ ดประเทศทาให้มีความต้องการสินค้า เพื่อ
อุปโภคบริโภคสูง และการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง
ด่านทุ่งช้าง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้
เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่ วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อย
ละ 52.0 และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ 30.5 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่าน
แม่สาย สินค้าส่งออกที่สาคัญ อาทิ น้ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้าตาลทราย เครื่องโทรสาร
พร้อม อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้านาเข้า อาทิพลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก
สัตว์ ผักและผลไม้ พืชน้ามัน และสินค้าเกษตร สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 2 แห่ง
ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวั ดเชียงราย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
2) โครงสร้างการค้าชายแดนจาแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี 2560 มูลค่าการค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมา 92,294.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาเป็น สปป.ลาว 41,431.29
ล้านบาท ร้อยละ 27.0 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการนาเข้าพลังงาน
ไฟฟ้า และการพัฒนาพื้นที่ในแขวงบ่อแก้วและหลวงน้าทา ทาให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า 19,458.29 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว สาหรับช่องทางการค้า
กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี 2560 การค้ากับ
จีนผ่านด่านเชียงของมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78.5 เนื่องจากความสะดวกของการขนส่งตามเส้นทาง R3A ผ่าน
สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4 ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือเชียงแสนยังติดปัญหาร่องน้าผู้ประกอบ
การจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R3A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง ท่าเรือ
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ของประเทศลาว เพื่ อหลี กเลี่ ย งโขดหิ นและเกาะแก่ง จากนั้ น ขนส่ งทางบกตามถนน R3A ผ่ านทางด่าน
เชียงของ
3.2.4 การท่องเที่ยว
1) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีจุดแข็ง
อยู่ที่สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว เพื่อ
สุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พานักระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ตาม สภาพโดยรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และ
ระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
2) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยว
จานวน 33.82 ล้ านคน คิดเป็ น ร้อยละ 11.7 ของจานวนนั กท่องเที่ ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 175,454.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี 2556-2560 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ
11.3 ต่อปี ต่ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 13.6 และจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 8.2
ขณะที่ของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 82.4 เป็นชาวไทย และยังเป็นการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 41.1 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ 28.8
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก
3) รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ม
กระจายสู่เมืองรองมากขึ้น ในปี 2560 จังหวัดที่มีสั ดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็น
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก คื อ เชี ย งใหม่ ร้ อ ยละ 56.5 เชี ย งราย ร้ อ ยละ 14.8 พิ ษ ณุ โ ลก ร้ อ ยละ 4.5 และ
เพชรบูรณ์ ร้อยละ 4.0 อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลาพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พะเยา ลาปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง 3.3 เศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน
3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ากว่าระดับประเทศมาก และขยายตัว
ในอั ต ราที่ ช ะลอลง โดยในปี 2560 รายได้ เฉลี่ ย ครั ว เรื อ นภาคเหนื อ 19,046 บาทต่ อ เดื อ น ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ ที่ 26,946 บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลาพูน
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24,468 บาทต่อเดือน ต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย 11,809 บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของ
รายได้เฉลี่ย ครัวเรือนชะลอตัวลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี ในช่วง 2554-2560
3.3.2 หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่มีแนวโน้ม
ขยายตัว ในปี 2560 ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 167,952 บาท ต่ากว่าของประเทศที่ 178,994
บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโ ลก 273,212 บาท รองลงมาคือ
จังหวัดอุทัยธานี 263,755 บาท ต่าสุ ดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย 30,608 บาท แม้ว่าหนี้สิ น เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปีในช่วง 25542560
4. ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร
4.1.1 อัตราการเพิ่มประชากรของภาคต่ากว่าระดับประเทศ ปี 2560 มีจานวน
ประชากร 12.10 ล้านคนหรือร้อยละ 18.3 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.80 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี 2555-2560 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 0.5 โดยจั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด 1.75 ล้ านคน รองลงมา คื อ จั งหวัด เชี ย งราย
มีประชากร 1.29 ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 1.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ 8.8
ของประชากรภาค ตามลาดับ
4.1.2 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมี
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข โดยในปี 2555 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุ ร้อยละ 16.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.7
ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 16.9 ของสั ดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทาให้ ประชากรวัยแรงงานต้อง
รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 3.8 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2555 เป็น
ประชากรวัยแรงงาน 2.8 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2559
4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี 2555 มีประชากรเมืองจานวน 3.13 ล้าน
คน หรือร้อยละ 26.5 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น 3.27 ล้านคน หรือร้อยละ 27.1 ของประชากร
ทั้งภาค ในปี 2559 โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 25.1 รองลงมา ได้แก่
จังหวัดเชีย งราย และพิ ษณุ โลก มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง ร้อยละ 19.6 และ 14.6 ตามล าดับ
ซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็ น เมื อ งศูน ย์ ก ลางความเจริญ ของภาคทั้ งด้านเศรษฐกิจ การศึ ก ษา และเป็ น ที่ ตั้ งของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงทาให้ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอาศัยจานวนมาก
4.2 แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูง
มากขึ้น ปี 2560 มีผู้มีงานทา 6.22 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ 46.8 ของผู้มีงานทาของภาค
จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับ ประถมลดลง จากร้อยละ 51.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2560
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มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้ อยละ 14.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2560 ระดับมัธยมปลาย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2560 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ
12.2 ในปี 2560 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีขึ้น
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
4.3.2 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2560
ประชากร มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.7 ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปีโดยจังหวัด
ลาปางและจังหวัดพิษณุโลก มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสู งสุด 9.5 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.3 ปี ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 6.5 ปี
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3
(4 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.6 และลดลงเป็นร้อยละ 34.4 ในปี 2560 ซึ่งยัง
ต่ากว่า เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ในทุกวิชา โดยปี 2560 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 49.6
รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 33.3 และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุด ร้อยละ 27.7
4.4 สาธารณสุข
4.4.1 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจานวน
โรงพยาบาล รัฐบาล จานวน 191 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 169 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) 16 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน
2,238 แห่ง
4.4.2 บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลาดับ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,968 คน ในปี 2555 เป็น 2,074 คน ในปี 2560
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค
ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลกและเชีย งใหม่ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่ วนแพทย์ต่อประชากร 1,128 คน และ
จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,252 คน
4.4.3 อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ
อั ต ราการฆ่ าตั ว ตายต่ อ ประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก 10.8 ต่ อ ประชากรแสนคน ในปี 2555
เป็น 8.7 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด
ของภาคเหนือและประเทศ เท่ากับ 14.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลาปาง และจังหวัด
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น่าน มีอัตราการฆ่าตัวตาย 11.3 และ 10.9 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายต่าสุด 4.6 ต่อประชากรแสนคน
4.5 สัดส่วนคนจน สัดส่วนคนจนลดลงมากแต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศการกระจายรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 17.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.8 ในปี 2560 สูงกว่า
สัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ 8.9 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 33.3
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ 27.2 และจังหวัดน่าน ร้อยละ 17.9 ส่วนการกระจายรายได้ของภาค
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก 0.44 ในปี 2554 เป็น 0.41 ในปี 2560
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2560 ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
จานวน 56.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 55.2 ของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
เพิ่มขึ้น จาก 56.28 ล้านไร่ ในปี 2556 เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทา
CSR ภาคเอกชน
5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และ
การเผา วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจ การท่องเที่ยว ปี 2560 (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานสูงสุดที่ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เท่ากับ 237 ไมโครกรัมต่อ
ลู ก บาศก์ เมตร (ค่ า ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ไม่ ค วรเกิ น มาตรฐานที่ 120 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตร)
และมีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 25 วัน ลดลงจาก 49 วัน
ในปี 2555
5.1.3 ปริมาณการกักเก็บน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือลดลง ปี 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ภาคเหนือมีปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง 20,095
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 81 ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด ลดลงจากปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม
2555) ซึ่งมีปริมาณน้ากักเก็บ 23,020 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 93 ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด
5.1.4 คุณภาพแหล่งน้าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง คุณภาพแหล่งน้าหลักใน
ภาคเหนือ รวม 11 แห่ง ได้แก่ แม่น้าสายหลัก 9 สาย (แม่น้าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และ
แหล่ งน้ านิ่ ง 2 แห่ ง (กว๊ า นพะเยา และบึ ง บอระเพ็ ด ) ในปี 2560 มี คุ ณ ภาพแหล่ งน้ าเฉลี่ ย ลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยแม่น้าวัง และแม่น้าจาง มีคุณภาพแหล่งน้าลดลงจากคุณภาพดี ในปี 2555 เป็น
พอใช้ในปี 2560 ขณะที่แม่น้าลี้ มีคุณภาพแหล่งน้าดีขึ้นจากพอใช้เป็นดี บึงบอระเพ็ด มีคุณภาพแหล่งน้าดีขึ้น
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จากเสื่ อ มโทรมเป็ น พอใช้ สาเหตุห ลั ก มาจากน้าเสี ยของชุม ชนเมื อง ชุม ชนที่อ าศั ยริมน้ า การท่อ งเที่ ย ว
(รีสอร์ท โรงแรม) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม
5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคเหนือมีปริมาณขยะ
ทั้ งสิ้ น 4.00 ล้ านตั น ลดลงจาก 4.33 ล้ านตัน ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 7.6 โดยพบว่าภาคเหนื อ
มีปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก 0.87 ล้านตัน ในปี 2556 เป็น 1.54 ล้านตัน ในปี 2560
เนื่องจากมี อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะ 609,119.30 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ 399,934.15 ตัน
5.2 สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
5.2.1 พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2560 มีจานวนหมู่บ้าน
ที่ป ระสบปั ญหาอุทกภัย จานวน 14,112 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้ง
ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 3,425 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.0
ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี 2560 จังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด
จานวน 1,680 หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 1,602 หมู่บ้าน และพิษณุโลก 1,478 หมู่บ้าน
5.2.2 พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 มีจานวนหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้ง จานวน 3,507 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลง
จากปี 2555 ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง จานวน 12,018 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของหมู่บ้าน
ที่ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ โดยในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมากที่สุด จานวน
666 หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร 462 หมู่บ้าน และอุตรดิตถ์ 419 หมู่บ้าน
5.2.3 การเกิดไฟไหม้ป่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเกิด
ไฟป่า เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.33 โดยปี 2556 เกิดไฟป่า 3,274 ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 31,641 ไร่ และ
ในปี 2560 เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเป็น 3,492 ครั้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เพิ่มเป็น 60,774 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
5.2.4 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพื้นที่รอยเลื่อน
สาคัญ 11 รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี 2555-2560 มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จานวน 21 ครั้ง ขนาดความ
รุน แรงตั้งแต่ 2.2-6.3 แมกนิ จูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี 2557 ขนาด
ความรุนแรง 6.3 แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็น
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด
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6. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับ
นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาค
กลาง ของประเทศและเส้ นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว
ไทย) และ East-West Economic Corridor (เวีย ดนาม กัมพู ช า ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมื องส าคั ญ
ที่เป็นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก
6.1.2 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยใน
พื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่างมีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว บรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ
อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถนาเข้า
วัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต
เกษตรอิ น ทรี ย์ โดยเฉพาะพื ช ผั กและดอกไม้ เมื อ งหนาวส าหรับ ตลาดเฉพาะที่ มี กาลั งซื้ อสู ง และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ต่าง ๆ เป็นต้น
6.1.3 ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ฐาน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่ว มสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของ
ตลาด อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งาน
หัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
6.1.4 เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยว
เป็นรายได้สาคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในภาค และเชื่อมโยงกับ กลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ
ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ
6.1.5 สภาพภูมิเศรษฐกิจ สังคมเอื้อต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการจากความพร้อม
ด้านบริ ก ารพื้ น ฐานของเมื อ ง โครงสร้างพื้ น ฐานของธุรกิ จบริก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั งคม วัฒ นธรรม
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอื้อต่องานบริการ ทาให้ภาคเหนือมีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจ
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สานักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น
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6.2 จุดอ่อน
6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุก
และตัดไม้ทาลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้า ความสมดุล
ของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่ นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดา รงชีวิต
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.2.2 การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชนและอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะมูลฝอยและ
น้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ การสิ้นเปลือง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ
ตัดทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของภาคและสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเปลี่ยน
แปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่
มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒ นาตามศักยภาพและโอกาสของภาค
ที่สาคัญคือความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่าง ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์
เทคโนโลยี ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม
6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผล
ให้ภาวะพึ่งพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน
ปัจจุบันจะมีความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในรูปของ
ชมรมผู้สูงอายุ แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว
6.3 โอกาส
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยาย
ตลาดการค้า การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์จากการ
เชื่อมโยง โครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง R3A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ทาให้ภาคเหนือเป็นประตู
เชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการ
ด้านต่างๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้ง
สานักงาน ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่
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6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ภาคเหนือ
2 แห่ง คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วย
ส่งเสริมและ อานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยง
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน
6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาด้าน
Digital Contents และกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นาร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติการพัฒนา
เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart city) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ภ าคเหนื อ เป็ น ฐานการพั ฒ นาในด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ต อล
อุต สาหกรรม ซอฟต์ แวร์ และเป็ น แหล่ งสร้างสรรค์อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ที่ ใช้เทคโนโลยี ดิ จิต อลเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ เช่น การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ
6.3.4 ภาคเหนือได้ประโยชน์จากการใช้ข้อตกลงการผลิตสินค้าเกษตร (Contract
Farming) กับ ประเทศเพื่ อนบ้ านในการผลิ ต วัต ถุดิบ การเกษตรบริเวณชายแดนและนาเข้ามาแปรรูป ใน
ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค
6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
ประเทศ GMS ซึ่งมี ค วามโดดเด่ น ด้านประวัติ ศาสตร์ วัฒ นธรรมประเพณี แ ละธรรมชาติที่ ค ล้ ายคลึ งกั น
สามารถพัฒ นาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและ
นานาชาติ นอกจากนั้ น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่ มีเป็นจานวนมากยั งสามารถพั ฒ นาเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว และการพักผ่อนระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
6.4 ภัยคุกคาม
6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
โดยเฉพาะ GMS และประชาคมอาเซี ย น (AEC) ส่ ง ผลต่ อ โอกาสการขยายการค้ า การลงทุ น ของภาค
ขณะเดียวกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้
ในตลาดสากล และการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง
ส่งผลให้เกิด ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจาและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการรุกพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและการเผาป่า
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รวมถึงสภาพอากาศที่ มีความแปรปรวน ส่ งผลกระทบต่อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจและคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน
7.ปัญหาและประเด็นท้าทาย
7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดดเด่น แต่พื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว
7.2 มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ของ
สถาบันการศึกษาจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า
7.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิต การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้า
ส่งออก ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
7.4 โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ
และสนามบิน
7.5 พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตร
ยังไม่ทั่วถึง การทาการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น
7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และ
ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ
7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
7.8 พื้นที่ป่าต้นน้าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ผิดประเภท และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง
8.แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่ มีอัตลักษณ์ โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือ มีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒ นาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
ของ สถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส
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เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
8.2.2 เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.2.3 เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพา ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
8.2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหาร
จัดการน้า ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้
ภาคเหนือลดลง
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2562-2565 อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ ภาคเหนือ 639,691 ล้านบาท (มูลค่า CMV ปี 2559) เพิ่มขึ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0
8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
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8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน
9. แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
9.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
9.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิง
สร้างสรรค์
9.1.2 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม
9.1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชน
9.1.4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล
9.1.5 แผนงานพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9.1.6 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
แบบครบวงจร
9.1.7 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
9.1.8 โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
9.1.9 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อคนทั้งมวล
9.1.10 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ 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 เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
9.2.1 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 43

9.2.2 แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของเมือง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค
9.2.3 แผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบบริการการเดินอากาศ
9.2.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอ้านวยความสะดวก
ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
9.2.5 แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
9.2.6 แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
9.2.7 แผนงานฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรม
9.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
9.3.1 แผนงานส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ที่มีศักยภาพทางการตลาด
9.3.2 แผนงานพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
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)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 44

9.3.16 แผนงานการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สาหรับ
สินค้าเกษตร จากชุมชน
9.3.17 โครงการการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรและการสร้างระบบส่งนาที่
ครอบคลุม และทั่วถึงพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน
9.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุ อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
9.4.1 แผนงานรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
9.4.2 แผนงานส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
9.4.3 แผนงานส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการท้างานของ
ผู้สูงอายุ
9.4.4 โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้งการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
9.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
9.5.1 แผนงานจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติการจัดระบบการจัดการ
ภัยพิบัตจิ ากน้าในภาวะวิกฤติแบบบูรณาการทั้งระบบ
9.5.2 โครงการการจัดการป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล”
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา
เป้าหมายการพัฒนา :
-การเพิ่มจานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
-การเพิ่มจานวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
-การเพิ่มจานวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิง
สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา :
-การเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-การเพิ่มจานวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์
-การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ
โลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา :
-การส่งเสริมการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการ / SMEs เศรษฐกิจสร้างสรรค์
-การเพิ่มกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
-การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ที่ดีรองรับด้านการค้า การลงทุน
การบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา :
-การเพิ่มจานวนพื้นที่สีเขียว
-การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า / หมอกควันไฟป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
เป้าหมายการพัฒนา :
-การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัย
-ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
-พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมอาชีพเพื่อการลดความเหลื่อมล้าและคนจนข้ามรุ่นลดลง
-การลดอุบัติเหตุ / ภัยพิบัติ / ปลอดยาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 46

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีความสุข”
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.25662570) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของ
ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่ออิเลคทรอนิกส์
และปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และ
มลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยี
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลป่าซาง
2.1 วิสัยทัศน์
“ โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีความสุข ชุมชนสะอาด รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.3 เป้าประสงค์
1) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักการศึกษาภาคบังคับ
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ให้กว้างขวาง ครอบคลุมทุกพื้นที่
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างเพียงพอ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้
5) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ให้คงอยู่สืบไป
6) จัดให้มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า มีความสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัย
7) จัดให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากขยะ และมลพิษ
2.4 ตัวชีวัด
1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10
2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
4) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 60
6) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
7) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข
8) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60
9) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60
2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.6 กลยุทธ์
1) พั ฒ นาขุด ลอก คู คลองและจัดสร้างแหล่ งน้ า สงวนและเก็บ กักน้ าเพื่ อ การเกษตร
เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
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2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
3) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่าย
และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น
5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
6) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
7) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
8) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้
10) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
11) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
สาคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร
12) พัฒนา ฟื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้า ลาคลอง
และป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เทศบาลตาบลป่าซางได้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดาเนินงานของเทศบาลยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ นหลักในการแก้ไขปั ญหา เพราะหากเทศบาตาบลป่าซางไม่ทราบปัญหาของคนในท้องถิ่นที่
แท้จริงแล้วการแก้ไขปัญหาย่อมไม่ตรงจุด การพัฒนาก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามนโยบาย
ของเทศบาลได้ ในการดาเนินการงานของเทศบาลนั้น เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจของเทศบาลที่จะต้องดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้น ถือว่างบประมาณไม่เพียงพอ เทศบาลได้
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงานบางส่วนไม่ต้องใช้
งบประมาณ เพียงแต่ใช้เครื่องจักรกล บุคลากรที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่ โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การดาเนินงานด้านสังคม
 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
 สนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 รณรงค์ แ ละอุ ด หนุ น งบประมาณในการต่ อ ต้ านปั ญ หายาเสพติ ด และ
โรคติดต่อและไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ
 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนชุมชน
 จัดอบรมให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร
 ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดีและมีมาตรฐาน
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน
 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ศาลาอเนกประสงค์ให้เพียงพอ
 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณฌาปนสถาน
 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดิน
 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 51

4) การดาเนินการด้านแหล่งน้า
 ขุดลอกแม่น้า คู คลองที่ตื้นเขิน
 ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
 บริการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
5) การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
 สนับสนุนโครงการและกิจกรรมในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 สนับสนุนโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการสาธารณสุข
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างออกกาลัง
 ส่งเสริมโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
6) การดาเนินการด้านการเมือง การบริหาร
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการเลือกตั้ง
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการบริหาร
 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะ
 สนับสนุน/จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างให้มีความ
พร้อมในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7) การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สนั บสนุ นอาหารเสริม (นม) / อาหารกลางวัน / วัส ดุ /อุป กรณ์ / สื่ อ
การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
 อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 จัดกิจกรรมในวันสาคัญของทางราชการ/ทางศาสนา/ท้องถิ่น
8) การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนรัก และหวงแหนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชเสาวนีย์
 เฝ้าระวังการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลป่าซาง (พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1.ด้านความมั่นคง

2.ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ มล้าในสังคม

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด
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2.ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ และการเชื่ อ มโยงกั บ
อนุ ภู มิ ภ าค GMS BIMSTEC
และ AEC เพื่ อ ขยายฐ าน
เศรษฐกิจของภาค

2.การส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผลการพั ฒ นา
นวัต กรรมเพื่ อ ยกระดับสิ น ค้ าเกษตรเชิ ง
สร้ างสรรค์ ภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี
คุ ณ ภาพสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งยั่ ง ยื น และ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต
สิน ค้าและบริก ารที่ มี ศัก ยภาพสูงด้ วยภู มิ ปัญ ญาและ
นวัตกรรม

1.การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดารง
ฐานวัฒนธรรมล้านนา

3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

5.การเสริมความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คงและยั่งยืน

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

9.การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

10.ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

3.ยกระดับเป็นฐานการผลิต
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตร
ป ล อ ด ภั ย เชื่ อ ม โ ย ง สู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

4.พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และแก้ ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีส่ว นร่วมของ
ครอบครั ว และชุ ม ชน ยกระดั บ
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

5.อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความ
สมบู ร ณ์ จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การน้ า
อย่ า งเหมาะสมและเชื่ อ มโยงพื้ น ที่
เกษตรให้ ทั่ ว ถึ ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

3.การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์
ด้านการค้า การลงทุน การบริการ
และโลจิสติกส์
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4.การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

5.การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและ
ความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลป่าซาง

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เชื่ อ มโยงกลุ่ ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1.การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

2.การจัดระเบียบชุมชนและ
สั ง คมด้ า นการรั ก ษาความ
สงบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3 .ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข

3.การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง
การบริหาร

4.การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และการป้ อ งกั น บรรเท า
สาธารณภัย

4.การวางแผนส่ ง เสริ ม
ก า ร ล งทุ น แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว
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5.ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม จารี ต
ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น

6.การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน

6.การพัฒ นาด้านการเมือง
การบริหาร

7.การพัฒนาด้านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 และสายบ้านป่าซาง-ปางปูเลย หมายเลข 1130
 มีรถโดยสารประจาทางสายจังหวัดเชียงราย-อาเภอแม่สาย ผ่านเขตเทศบาล
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 มีตลาดสดของเอกชนในพื้นที่
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสาวรส สัปปะรด ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน กระจายอยู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง เป็นโรงเรียนประจาอาเภอ
 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลป่าซาง กระจายอยูใ่ นพื้นที่
อย่างทั่วถึง
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้น ทาให้มีน้าใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
 เทศบาลตาบลป่าซาง มีศักยภาพเพียงพอที่ จะรองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 มีลานกีฬาเอนกประสงค์ สาหรับเล่นกีฬา ออกกาลังกายกลางแจ้ง ทุกหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา ออกกาลังกาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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 มีประเพณีแห่ พระสืบสานวัฒ นธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและรู้จัก
อย่างแพร่หลาย
 มีวัด 12 แห่ง สานักสงฆ์ 1 แห่ง
 เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประจาเดือนของ
เทศบาลทุกเดือน
 หมู่ บ้ านในเขตเทศบาล มี ห อกระจายข่าวประชาสั ม พั น ธ์ให้ ป ระชาชนใน
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
 มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพทุกคน
 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะแก่
ประชาชนในพื้นที่
2) จุดอ่อน (W : Weakness)
 คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
 ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง
เดียวทาให้ขาดรายได้
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
 เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนามา
จากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
 แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ และไม่ได้รับ
การดูแล ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดฤดูกาล
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงาน รองรับแรงงานว่างงาน
นอกฤดูกาล
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
 เทศบาลตาบลป่าซาง ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้านวิช าการเกษตร ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณจากัด
 แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก
3) โอกาส (O : Opportunity)
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป
ระบบราชการทาให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
 ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารทางราชการได้รวดเร็ว ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต
 มีผู้ประกอบการกิจการรีสอร์ท หอพัก โรงแรม เพิ่มขึ้น ทาให้มีการจ้าง
แรงงานเพิ่มขึ้น
 มีทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่สาคัญในพื้นที่ ที่สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้
4) ข้อจากัด (T : Threat)
 ปัจจุบันเทศบาลตาบลป่าซาง เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น
ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขาดความชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการ
แก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
5) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลตาบลป่ าซาง ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้ เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 57

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพืนฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) มีเส้นทางคมนาคม ในพื้นทีเ่ ทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็น
ที่สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ และงบประมาณมีจากัด แนวทางการแก้ปัญหาคือ
ประสานความร่วมมือกัน ในหลาย ๆ ฝ่ าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร ประกอบกับงบประมาณมีจากัด จึงดาเนินการได้ปีละไม่มาก โดยเทศบาลได้ แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 %
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และเป็นเส้นทางไปยังพื้นที่การเกษตร
เทศบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ
ฝ่าย เพื่อที่จะดาเนินการตามความต้องการของประชาชน
3) การประปา ปัจจุบันในเขตพื้นที่ตาบลป่าซาง มีน้าประปาใช้
ทุ กหมู่ บ้ าน แต่เป็ น ระบบประปาหมู่ บ้ าน และประปาภู เขา ปั ญ หาคื อ น้ าประปาขุ่น บ่ อ ยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า เกิดการตกตะกอนของน้า และบางส่วนเป็นน้าดิบจากแหล่งน้าธรรมชาติโดยตรง
ไม่ผ่านระบบกรอง การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การประสาน
ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ เข้ามาดาเนินการก่อสร้างระบบประปาที่ มี
มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ประชาชนสามารถนาน้าไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย ปลอด
สารเคมี ประกอบกับ เทศบาลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป
เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร
ร้อยละ 70 เช่น ข้าว ข้าวโพด สับปะรด รับจ้างทั่วไป ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร
ประชาชนบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่า ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง พื้นที่ทาการเกษตรบางส่วนมีถูกน้าท่วม บางพื้นที่
ภาวะฝนทิ้งช่วง ทาให้ได้ผลลิตลดลง การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
ส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่ รางระบายน้ามีมากขึ้น
เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้
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จั ดโครงการท าความสะอาดท่ อและรางระบายน้ าในชุ มชน โดยการจ้างแรงงานในชุม ชน ประชาชนมี
จิตสานึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
 ด้านแรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนอายุระหว่าง 25-60 ปี
บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชาชนต้อง
ไปทางานนอกพื้น ที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้ างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ มีการจ้ างแรงงาน เพราะพื้ น ที่ส่ วนมากเป็ น ที่อ ยู่อาศั ย พื้ น ที่ท างการเกษตรที่ ต้องอาศั ย
ธรรมชาติ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพดี มีการ
คัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ ย อมไปคั ด กรองหรื อ ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี การแก้ ไขปั ญ หา คื อ เทศบาลและ
โรงพยาบาล ได้จัดกิจ กรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ ชุมชนเห็ นความส าคัญ ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผ ลในระดับหนึ่ง
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อ งเป็นประจาทุกปี จากการ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกั บโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และกองทุน สป.สช.
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
 ด้านการศึกษา
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่ า ประชากรอายุ 15-60 ปี เ ต็ ม
ร้อยละ 99 อ่าน เขียน ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
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 ด้านค่านิยมของคนในพืนที่
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่า ประชากรมี กิ จ กรรมทางศาสนา
(พุทธ) และประชากรบางรายที่ไปร่วมทากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย ประชากรในเขตเทศบาลให้ความ
ร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุ ม ชน พยายามที่ จ ะให้ ทุ ก ส่ ว น ทุ ก ฝ่ า ย ทุ ก คน มี ส่ ว นร่ ว มและรณรงค์ ให้ เห็ น ถึ ง โทษของการดื่ ม สุ ร า
ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแด๊นส์ งานประเพณี เป็นต้น
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่า ส่ ว นมากครัว เรือ นมี ก ารป้ อ งกั น
อุบั ติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด เสี่ยง ที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุ ด สกัด จุ ด บริ การ ในช่ ว งเทศกาลที่ มี วัน หยุด หลายวัน เพื่ ออ านวยความสะดวก ให้ กับ ประชาชน
นักท่องเที่ยว แต่ปัญหาที่พบเป็ นประจาคือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจาก
เหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา สมาชิก อป.พร. เพื่อระงับ
เหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจ
หน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
 ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยา
เสพติดอยู่ แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
จากผู้นาหมู่บ้าน ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ เขตภู เขา ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่ เป็นเขตที่ทาการเกษตร อาศัยแหล่งน้าจาก
ธรรมชาติ และน้าฝน น้า ในช่วงฤดูแล้งมีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพี ยงพอ ปัญหาคือ เกิดการทะเลาะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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วิวาทแย่งน้า ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนและเป็ น ไปตามความต้ อ งการของประชาชน เช่ น โครงการส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนมีการจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ การนากลับมาใช้ การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
ตาบล ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
(5) ด้านการเมือง – การบริหาร
พื้นที่รับผิดชอบของตาบลป่าซาง ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกานัน –
ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านควบคุม ดูแล มีการประสานงาน ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้ างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี
ปั ญ หาคือการแข่งขัน ทางการเมืองค่อนข้างสู ง มีจุดที่ น่าสั งเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่ว งที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะการคัดเลื อก
ผู้ ใหญ่ บ้ า น การแก้ ไขปั ญ หาของเทศบาลคื อ ขอความร่ว มมื อ ผู้ น า เจ้ าหน้ า ที่ ที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้ รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก หมู่บ้านในเขตเทศบาล ในการ
จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่ เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดาเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัด
โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการ
ชุมชน โครงการอื่น ๆ สาหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
เทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่น ๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โครงการบางโครงการต้ อ งระงับ ไว้เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ด้ านงบประมาณ
มีอัตรากาลังพนักงานเทศบาลจากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องเฝ้าระวัง
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่ น ท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
1. โครงการสร้าง
พืนฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ

- ราง/ท่อระบายน้า

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ

- เส้นทางคมนาคม
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พืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- พื้นทีใ่ นเขตเทศบาล

- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน และ
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
ต้องการให้ดาเนินการ สะดวกในการสัญจร
ไปมา
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ดาน
2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

ขอบขายและปริมาณของ
พืนที่เปาหมาย/
ปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- ด้านสาธารณสุข
- ในเขตเทศบาล

2) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
3) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- พื้นทีใ่ นเขตเทศบาล

5) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ประชากร

8) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
ระบาด โรคอุบัติ
ใหม่- อุบัติซ้า
โรคติดต่ออืน่ ๆ

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้ ่วย

4) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

-ปริมาณขยะและ
น้าเสียถูกกาจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง
- ประชาชนในเขต
-ประชาชนทราบ
เทศบาล
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
-ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือนร้อน ได้รับความช่วยเหลือ
เรื่องที่อยู่อาศัย
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่นคงแข็งแรง
- พื้นที่ในเขตเทศบาล -ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือน
การพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการ
เทศบาล
สอนที่พอเพียง
เด็กนักเรียนได้รับ
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
9) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก
10) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

3) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า
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ความคาดหวังและ
แนวโนม อนาคต

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีด่ ี

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี

11) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สื่อลามก บุหรี่ เหล้า
ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร
12) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
35 ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี
13) ประชากรมีการสูบบุหรี่
ดื่มสุรา
3. ด้านการวางแผน 1) ประชาชนไม่มีการวางแผน
การส่งเสริมการ
ในการดาเนินงาน
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทากิจการและประกอบอาชีพ

พืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป
- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดืม่ สุรา
- การวางแผน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- การพาณิชยกรรม

- ร้านค้าแผลงลอย

- ประชาชนที่อายุ 35ปี
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา หรือ
ลดลง
- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาเนินงานได้
เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทากิจการและประกอบ
อาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

พืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
5) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
ปี ต่ากว่า 30,000 บาท

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ในเขตเทศบาล

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะ
สมกับค่าครองชีพ มี
การจ้างงานมากขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

7) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

- การท่องเที่ยว

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม - การจราจร
มากขึ้น อาจเกิดอุบัตเิ หตุเพิม่
ขึ้นได้

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

2) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทรัพย์สินของประชาชน
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

- มีแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้ผสู้ ัญจร
ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
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ดาน
5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) เป็นพื้นทีท่ ี่มีดินเค็มและ
น้าใต้ดินเป็นน้าเค็ม หรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ในการ
เกษตรและอุปโภค บริโภคได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ดินและน้าใต้ดิน

พืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้า
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น
- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง ผู้ประกอบ
การสามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่ เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมสืบทอดให้คงอยู่
สืบไป
-การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ
-การบริการประชาชน
รวดเร็ว ถูกต้อง

2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้า
เสียเพิม่ มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ราคาญ

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

6. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั หา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

7.ด้านการเมือง
การบริหาร

1) มีการนาสื่อสารสนเทศ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

พื้นที่ในเขตเทศบาล
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
*************************
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1.

2.
3.

4.

5.
6.

ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้าน
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านการดาเนินงานอื่น
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านบริหารทั่วไป
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านบริหารทั่วไป

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ด้านบริการชุมชนและ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แผนงานการรักษาความสงบ สานักปลัด
ทต.ป่าซาง/
ภายใน
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง สานักปลัด
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
สานักปลัด
แผนงานงบกลาง
สานักปลัด
แผนงานการรักษาความสงบ สานักปลัด
ภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
กองคลัง
แผนงานอุตสาหกรรมและ กองช่าง
การโยธา
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง สานักปลัด
ของชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและ กองช่าง
การโยธา
แผนงานการเกษตร
สานักปลัด
แผนงานการศาสนา
กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและ กองช่าง
การโยธา
แผนงานการพาณิชย์
กองช่าง
แผนงาน
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ที่

ยุทธศาสตร์

6.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ต่อ)
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.

รวม

7 ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ด้าน
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานเกษตร
12 แผนงาน

สานักปลัด
5 สานัก/กอง

แผนงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทต.ป่าซาง/
หน่วยงานอื่น
กองสาธารณสุขฯ ที่เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุข
กองช่าง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลตำบลป่ำซำง
ปี 2566
ยุทธศำสตร์
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ปี 2567
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2568
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1
32
21
3

1,000,000
14,930,000
1,705,000
620,000

1
32
21
3

1,000,000
14,930,000
1,705,000
620,000

1
32
21
3

1,000,000
14,930,000
1,705,000
620,000

1
32
21
3

1,000,000
14,930,000
1,705,000
620,000

1
32
21
3

1,000,000
14,930,000
1,705,000
620,000

5
160
105
15

5,000,000
74,650,000
8,525,000
3,100,000

1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

20

1,280,000

20

1,280,000

20

1,280,000

20

1,280,000

20

1,280,000

100

6,400,000

1.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.7 แผนงานการเกษตร

7
3

660,000
1,050,000

7
3

660,000
1,050,000

7
3

660,000
1,050,000

7
3

660,000
1,050,000

7
3

660,000
1,050,000

35
15

3,300,000
5,250,000

1.8 แผนงานงบกลาง
รวม

4
91

27,000,000
48,245,000

4
91

30,000,000
51,245,000

4
91

34,000,000
55,245,000

4
91

37,000,000
58,245,000

4
91

41,000,000
62,245,000

20
455

169,000,000
275,225,000
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลตำบลป่ำซำง
ปี 2566
ปี 2567
ยุทธศำสตร์
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
2.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
รวม

ปี 2568
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

16
16

1,350,000
1,350,000

16
16

1,350,000
1,350,000

16
16

1,350,000
1,350,000

16
16

1,350,000
1,350,000

16
16

1,350,000
1,350,000

80
80

6,750,000
6,750,000

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

27

3,125,000

26

2,625,000

26

2,625,000

26

2,625,000

26

2,625,000

131

13,625,000

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม

9
36

10,920,000
14,045,000

9
35

10,920,000
13,545,000

9
35

10,920,000
13,545,000

9
35

10,920,000
13,545,000

9
35

10,920,000
13,545,000

45
176

54,600,000
68,225,000

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลตำบลป่ำซำง
ปี 2566
ปี 2567
ยุทธศำสตร์
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
4.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
4.3 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2568
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2

700,000

2

700,000

2

700,000

2

700,000

2

700,000

10

3,500,000

5
10
17

5,500,000
520,000
6,720,000

4
10
16

4,000,000
520,000
5,220,000

4
10
16

4,000,000
520,000
5,220,000

4
10
16

4,000,000
520,000
5,220,000

4
10
16

4,000,000
520,000
5,220,000

21
50
81

21,500,000
2,600,000
27,600,000

900,000
900,000

13
13

900,000
900,000

13
13

900,000
900,000

13
13

900,000
900,000

65
65

4,500,000
4,500,000

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

13
13

900,000
900,000

13
13
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลตำบลป่ำซำง
ปี 2566
ยุทธศำสตร์
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
6.3 แผนงานการพาณิชย์
6.4 แผนงานการเกษตร
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ปี 2567
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2568
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

3

3,300,000

3

3,300,000

3

3,300,000

3

3,300,000

3

3,300,000

15

16,500,000

226
19
39

128,150,000
22,800,000
15,500,000

78
4
25

66,650,000
15,300,000
10,000,000

50
4
11

38,950,000
15,300,000
5,300,000

36
4
6

36,200,000
15,300,000
4,200,000

40
4
5

39,100,000
15,300,000
4,000,000

430
35
86

309,050,000
84,000,000
39,000,000

287 169,750,000

110

95,250,000

68

62,850,000

49

59,000,000

52

61,700,000

566

448,550,000

หน้า 74

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบำลตำบลป่ำซำง

ยุทธศำสตร์

ปี 2566
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2567
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2568
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7.1 แผนงานสาธารณสุข
8 20,900,000
8 20,900,000
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3
3,000,000
3
3,000,000
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
7.4 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

15
7
33

7,500,000
330,000
31,730,000

493 272,740,000

15
7
33

7,500,000
330,000

8
3

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

20,900,000
3,000,000

7

330,000

8
3

ปี 2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

20,900,000
3,000,000

7

330,000

8
3
7

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

20,900,000
3,000,000

40
15

104,500,000
15,000,000

330,000

30
35

15,000,000
1,650,000

31,730,000

18

24,230,000

18

24,230,000

18

24,230,000

120

136,150,000

314 199,240,000

257

163,340,000

238

162,490,000

241

169,190,000

1,543

967,000,000
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แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลตาบลป่าซาง

ผ.01/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลตาบลป่าซาง

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
23
47,000,000
23
47,000,000
23
47,000,000
23
47,000,000
23
47,000,000 115 235,000,000
โครงการพัฒนาที่นามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

23

47,000,000

23

47,000,000

23

47,000,000

23

47,000,000

23

47,000,000

115

235,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่
1.

โครงการ

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย
รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนภายในตาบล
ประชาชนที่ประสบ
ป่าซาง
ด้านสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชนได้รับ

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

การช่วยเหลือ
ร้อยละ 70
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
สาธารณภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

1,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน การศึกษา

ที่

โครงการ

1.

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

2.

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ ให้เด็ก
และเยาวชนได้
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตน
โครงการอาหาร
เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็ก
กลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียนในสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง ในพื้นที่ตาบลป่าซาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียนเยาวชน
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
เขตเทศบาลตาบลป่าซาง

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

2570
(บาท)
100,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียน
เยาวชนมีเวทีการ
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์
เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
เพียงพอครบทุกคน

ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.

โครงการจัดทาศูนย์
เรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ป่าซาง

4.

โครงการส่งเสริมการ
ทางานของนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน
โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนาม

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนประชาชน
บุคลากรและผู้สนใจ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
เพื่อจัดหาเครื่องเล่น
สนามสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลป่าซาง

5.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเยาวชนประชาชน
บุคลากรของเทศบาล
และผู้ทสี่ นใจ

เด็กนักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2569
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1 แห่ง

เด็กเยาวชนประชาชน
บุคลากรและผู้สนใจ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน

30,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ให้เกิด
รายได้
500,000 จานวน 1 โครงการ เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน้า 82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6.

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะสมอง
ส่วนหน้า Executive
function (EF)
เด็กปฐมวัย
โครงการวิทยาศาสตร์
กับภูมิปัญญาตาบล
ป่าซาง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนา
การที่เหมาะสมตามวัย

7.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน อุดหนุนโรงเรียนแม่จัน
ระดับประถมศึกษาและ วิทยาคม
มัธยมศึกษาในพื้นที่
บริการโรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม ได้เรียนรู้ผ่าน
ภูมิปัญญาของปราชญ์
ชาวบ้านในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)
100,000

60,000

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

60,000

60,000

60,000

2570
(บาท)
100,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ
1 ครั้ง

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย

ปีละ
1 ครั้ง

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
ในพื้นที่บริการโรงเรียน
แม่จันวิทยาคมได้เรียนรู้
ผ่านภูมิปญ
ั ญาของ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

8.

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการป้องกันสิ่งเสพ
ติดในสถานศึกษา
9. โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ

11. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2569
(บาท)
30,000

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่สลองใน

40,000

40,000

40,000

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่สลองใน

50,000

50,000

ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกจิตสานึกของ นักเรียนโรงเรียน
นักเรียนให้ตระหนักถึง บ้านใหม่สามัคคี
พิษภัยยาเสพติด
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัตจิ ริง รู้จัก
คิด และการ
รับผิดชอบในหน้าที่
เพื่อส่งเสริมทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและ
สามารถหารายได้เสริม
ระหว่างเรียน
เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ครูผดู้ ูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

40,000

40,000

ปีละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กรู้พิษภัยจาก
ยาเสพติดและมี
ภูมิคุ้มกันจากยา
เสพติด
เด็กนักเรียนได้นา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
งานไปใช้งานได้จริง
ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและ
สามารถหารายได้
เสริมระหว่างเรียน
ครูผดู้ ูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
35,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

2569
(บาท)
35,000

2570
(บาท)
35,000 ปีละ 1 ครั้ง นักเรียนมีความรู้
เบื้องต้นในการเล่น
ดนตรี
35,000 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียน
เยาวชนในพื้นที่
อาเภอแม่จันที่มี
ปัญหาความต้องการ
ความช่วยเหลือได้รับ
คาปรึกษาแนะนาที่
ถูกต้องเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญผ่านการ
อบรม
40,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

12. โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ด้วยดนตรี
สากล และดนตรี
พื้นเมือง
13. โครงการศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER
ONE ระดับอาเภอ
แม่จัน

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน นักเรียนโรงเรียนนิคมดนตรี ใช้เวลาว่างให้เป็น สร้างตนเองสงเคราะห์
ประโยชน์
ชาวเขา
เพื่อให้นักเรียน เยาวชน
ในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มี
ปัญหาความต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา
แนะนาที่ถูกต้องเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อ
อาสาสมัครที่ผา่ นการ
อบรม

นักเรียนโรงเรียน
แม่จันวิทยาคมและ
นักเรียน เยาวชนใน
พื้นที่อาเภอแม่จัน
ทั้ง 13 ตาบล

35,000

35,000

35,000

35,000

14. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรูห้ ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุศาสน์)

40,000

40,000

40,000

40,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

15. โครงการส่งเสริม
ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

2569
(บาท)
40,000

2570
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนมีความรู้
เบื้องต้นในการเล่นดนตรี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรีใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีทักษะการประกอบ
อาชีพมีรายได้ระหว่าง
เรียน

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่สลองใน
นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่คี - หนองอ้อ

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนมีทักษะการ
ประกอบอาชีพมีรายได้
ระหว่างเรียน

กองการศึกษา

17. โครงการค่ายวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง
ด้านภาษาต่างประเทศ ประสบการณ์และ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
-ค่าภาษาจีน
-ค่ายภาษาอังกฤษ
-ค่ายภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนได้มี
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษา ต่างประเทศ

กองการศึกษา

16. โครงการพัฒนาอาชีพ
นักเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

18. โครงการดนตรี
สร้างคนดี

19. โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานศิลปะดนตรี
พื้นบ้านและดนตรี
สากล
เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะการประกอบ
อาชีพมีรายได้ระหว่าง
เรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี

นักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี

20. โครงการอบรมให้
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ความรู้ด้านวิชาการ
การทางานให้ครูและ ครูผดู้ ูแลเด็ก บุคลากร
และการบริหารจัดการ บุคลากรการศึกษา
ทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
35,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

2569
(บาท)
35,000

2570
(บาท)
35,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนได้มี
ความสามารถด้าน
ดนตรี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและ
สามารถหารายได้
เสริมระหว่างเรียน
เพิ่มประสิทธิ ภาพ
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21. โครงการประกวด
แผนการศึกษาดีเด่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การประกวดแผนการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมี
ความก้าวหน้า
22. โครงการเสริมสร้าง
เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากร
ประสบการณ์ ศึกษา ทางการศึกษานาความรู้
ดูงาน มหกรรมการจัด จากประสบการณ์จริง
การศึกษาท้องถิ่น
มาพัฒนาการสอน
23. โครงการประกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
คุณภาพการศึกษา
การทางานให้ครูและ
บุคลากรการศึกษา
24. โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ในการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัยให้มี
ความเหมาะสมสาหรับ
เด็กแต่ละช่วงวัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2569
(บาท)
30,000

ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

200,000

200,000

200,000

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
แผนการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

มีแผนการศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษา

200,000

200,000

ปีละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
นาความรู้จาก
ประสบการณ์จริงมา
พัฒนาการสอน
เพิ่มประสิทธิ ภาพให้แก่ กองการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
มีหลักสูตรที่ใช้ในการ
กองการศึกษา
เรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวัยให้มีความ
เหมาะสมสาหรับเด็ก
แต่ละช่วงวัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25. โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการและปลูกฝัง
การออกกาลังกาย
26. โครงการแข่งขันทักษะ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
วิชาการและสมรรถ - นักเรียนมีพัฒนาการ
ภาพทางด้านร่างกาย ที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบล
ป่าซาง
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2569
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย
และได้ออกกาลังกาย

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
และได้ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

27. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน-อาหาร
กลางวันสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
-ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)อัตราคนละ
1,700 บาท
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท
ต่อปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430บาท
-เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
30,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัด
เทศบาลตาบล
ป่าซางทุกคน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,300,000

1,300,000

1,300,000

แบบ ผ.02

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,300,000

1,300,000

410,000

410,000

410,000

410,000

410,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เด็กได้รับ ประทาน

กองการศึกษา

อาหารกลางวันเพียงพอมี
อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้
และชุดนักเรียนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมมี
การพัฒนาอย่างสมวัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

28. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศเพื่อการ
สื่อสาร
29. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

30. โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนาม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

2570
(บาท)
200,000

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนใน ศพด.
ได้เรียนรูภ้ าษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม)สาหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.และ
โรงเรียน
เพื่อจัดหาเครื่องเล่น
สนามสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลป่าซาง

นักเรียนทุกคนของ
ศพด.และโรงเรียน
ในเขตตาบลป่าซาง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1
โครงการ

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
ภาษา ต่างประเทศ
เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ร้อยละ 100 เด็กได้รับอาหารเสริม
ของเด็กนักเรียน (นม) เพียงพอครบ
ทั้งหมด
ทุกคน
จานวน 1
โครงการ

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

31. โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

32. โครงการอบรมพัฒนา
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนตาบล
ป่าซาง
รวม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อร่วมกันระดม
ผู้ปกครอง
ความคิดในการพัฒนา คณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ คณะกรรมการ
มีความเจริญก้าวหน้า จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เด็ก เยาวชน
เยาวชน ประชาชน
ประชาชน
ได้รับการอบรมพัฒนา ตาบลป่าซาง
เชิงสร้างสรรค์

32 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000 ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
เจริญก้าวหน้า

50,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กและเยาวชน
ประชาชนตาบลป่าซาง
ได้รับการฝึกอบรมและ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

50,000

50,000

50,000

50,000

14,930,000

14,930,000

14,930,000

14,930,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

14,930,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สาธารณสุข
ที่
1.

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการผ่าตัดทาหมัน - เพื่อลดจานวนสุนัข สุนัขและแมวใน
สุนัขและแมว ที่ไม่มี และแมวทีไ่ ม่มเี จ้าของ พื้นที่ตาบลป่าซาง
เจ้าของ
-เพื่อให้ประชาชน
ที่ไม่มีเจ้าของ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

2569
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
5,000 สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง
ได้รับการควบคุม
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-สุนัขและแมวได้รับ
การควบคุมการแพร่
พันธุ์โดยการทาหมัน
-ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่
2.

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการควบคุม
-เพื่อป้องกันการเกิด
ฉีดวัคซีนป้องกัน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ โรคพิษสุนัขบ้า
ตาบลป่าซางภายใต้
ให้แก่สุนัขและ
โครงการป้องกันและ แมวในช่วงเดือนที่
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความเสี่ยงต่อ
ตามโครงการสัตว์
การเกิดโรค
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของสุนัข ป้องกันและควบคุม
และแมวได้รับวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว ในพื้นที่
ตาบลป่าซาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 97

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 98

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 99

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 101

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

10. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 103

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12.

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

13. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 105

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

14. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 106

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

15. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 107

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

16. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

17. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15

วัตถุประสงค์
- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของ
พื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/
คณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุขใน
กรอบวงเงิน
ชุมชน/หมู่บ้านละ
20,000 บาท

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2569
(บาท)
20,000

แบบ ผ.02

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนโครงการที่
อุดหนุน

การขับเคลื่อน
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18. โครงการป้องกันและ เพื่อให้ความรู้/จัด
ควบคุมโรคติดต่อและ กิจกรรมป้องกันและ
ไม่ตดิ ต่อ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ตดิ ต่อ ในพื้นที่
ตาบลป่าซาง
19. โครงการให้ความ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนด้านการ
ด้านการป้องกันและ ป้องกันและระงับ
ระงับโรคติดต่อ
โรคติดต่อ
20. โครงการส่งเสริมและ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้และทักษะด้าน
ผู้ประกอบการ ร้าน
สุขอนามัย
จาหน่ายอาหาร-สะสม
อาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ประชาชนใน
ตาบลป่าซาง

1,000,000

1,000,000

ผู้ประกอบการใน
ตาบลป่าซาง

100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
ตาบลป่าซาง

1,000,000

1,000,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 80
นาความรูไ้ ปใช้และ
ถ่ายทอดได้
1,000,000 ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

100,000

100,000

100,000

100,000 ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ตดิ ต่อ

กองสาธารณสุขฯ

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้และทักษะด้าน
สุขอนามัย

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

21. โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหา
มลภาวะเป็นพิษจาก
ฝุ่นละออง PM2.5

รวม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี
ปลอดภัยในชีวิตจาก
มลภาวะเป็นพิษจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5

21 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
ตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

2570
(บาท)
100,000 ปีละ 1 ครั้ง

1,705,000

1,705,000

1,705,000

1,705,000

1,705,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ปลอดภัยใน
ชีวิตจากมลภาวะเป็น
พิษจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1.

โครงการให้ความ
-เพื่อให้ความ
ผู้ด้อยโอกาสใน พื้นที่
ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาส ช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาส ต.ป่าซาง
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 50

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

สานักปลัด

2.

โครงการป้องกันและ -เพื่อลดปัญหาความ เด็กและสตรีในพื้นที่
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรง
ตาบลป่าซาง
รุนแรงต่อเด็กและสตรี -เพือ่ เด็กและสตรีมี
ความปลอดภัยในชีวิต

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 เด็กและสตรีมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต
ร้อยละ 70

เด็กสตรีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต/
ลดปัญหาความ
รุนแรง

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 112

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

รวม

โครงการ
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนภายในตาบล
ประชาชนด้านการ
ป่าซาง
ส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ 70

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพให้แก่
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้ น คณะกรรมการหมู่บา้ น
ในด้านต่าง ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

คณะกรรมการหมู่บา้ น
ทุกหมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
50,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนนา
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิต
ประจาวันเพิม่ ขึ้น
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 114

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

4.

5.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเวที
ประชาคมท้องถิ่น

-เพื่อให้ประชาชนมี
เวทีในการแสดงความ
คิดเห็น
-เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน
โครงการสนับสนุนการ -เพื่อให้ความรู้การ
จัดทาแผนชุมชน
จัดทาแผนชุมชนแก่
ประชาชน
-เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน
โครงการสนับสนุนการ เพื่อสารวจข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พื้นฐานของประชาชน
ในพื้นที่นาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 60% ของ
สัดส่วนที่กาหนด

-รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชนมี
ประชาชนมีความรู้
ความรู้เข้าใจเรื่อง เข้าใจเรื่องแผน
แผนชุมชน
ชุมชน
1 ครั้ง/ปี

สานักปลัด

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ข้อมูลพื้นฐาน
มีข้อมูลพื้นฐานของ
80% ของ
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนทั้งหมด
1 ครั้ง/ปี

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 115

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
6.

7.

8.

โครงการ
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ
โครงการครอบครัว
เข้มแข็ง

โครงการสร้างชุมชน
เกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ
สร้างวิถีไทยสามัคคี

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดเวทีถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สูงอายุให้
ประชาชนที่สนใจ
-เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรัก
ความเข้าใจ ความ
อบอุ่นในครอบครัว
-เพื่อลดความขัดแย้ง
ในครอบครัว
-เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ตาบล
-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้สูงอายุใน ต.ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

-มีเวทีถ่ายทอด
ความรู้ของผู้สูงอายุ

สานักปลัด

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
ร้อยละ 60
1 ครั้ง/ปี
10,000 ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
80% ไม่มีปญ
ั หา
ครอบครัว
1ครั้ง/ปี

สร้างความรัก ความ
เข้าใจ ความอบอุ่น
ในครอบครัว

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่
ต.ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนในตาบล
ป่าซางมีความ
สามัคคี

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 116

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการชื่อบ้านนาม
เมือง อาเภอแม่จัน

-เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการจัดทา
ประวัติหมู่บ้าน
10. โครงการปิดทอง
-เพื่อสืบสานแนว
หลังพระ
พระราชดาริ
-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน
11. โครงการอบรมอาชีพ -เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เสริมระยะสั้นให้แก่
-เพื่อส่งเสริมให้มี
กลุ่มพัฒนาสตรี
รายได้เสริมลดรายจ่าย
ต.ป่าซางและผู้ทสี่ นใจ ในครัวเรือน
ในตาบลป่าซาง
12. โครงการอบรมอาชีพ -เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เสริมระยะสั้นให้แก่
-เพื่อส่งเสริมให้มี
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่
รายได้เสริมลดรายจ่าย
สนใจ
ในครัวเรือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ปีละ 1 ครั้ง

มีข้อมูลประวัติ
หมู่บ้าน

สานักปลัด

พื้นที่ตาบลป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ปีละ 1 ครั้ง

-สืบสาน
พระราชดาริ
-หมู่บ้านเข้มแข็ง

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง / กพสต.ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 60
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีรายได้
เสริม

-ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมมีรายได้เสริม
-ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ /ประชาชน
ในตาบลป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม

-ประชาชนมีรายได้
เสริม ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 117

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

13. โครงการอบรมอาชีพ
เสริมระยะสั้นให้แก่ผู้
พิการและผู้ที่สนใจ
14. โครงการอบรมอาชีพ
เสริมระยะสั้นให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ทสี่ นใจ
ในตาบลป่าซาง
15. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
อาสาสมัคร

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างอาชีพเสริม
-เพื่อส่งเสริมให้มี
รายได้เสริมลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
-เพื่อสร้างอาชีพเสริม
-เพื่อส่งเสริมให้มี
รายได้เสริม ลด
รายจ่ายในครัวเรือน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
กลุ่มอาสาสมัคร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้พิการ/ ประชาชน ใน
ตาบลป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม

-ประชาชนมีรายได้
เสริมลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักปลัด

ผู้พิการ/ประชาชนใน
ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
รายได้เสริม

-ประชาชนมีรายได้
เสริม ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 60
ของอาสาสมัคร
ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร
พื้นที่ตาบลป่าซาง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบล
ป่าซาง

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้มแข็งให้แก่
สมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบลป่าซาง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
17. โครงการส่งเสริม
-เพื่อส่งเสริมบทบาท
สนับสนุนการจัด
และพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมในการพัฒนา สตรีและเครือข่ายสตรี
บทบาทและพัฒนา
ใน อ.แม่จัน
ศักยภาพสตรีและ
-เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายสตรี อ.แม่จัน สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาสตรี
การสร้างภาวะผู้นา
การพัฒนาองค์ความรู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 60 นา
ความรู้ไปใช้ได้

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/
จังหวัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 กิจกรรมกลุ่ม
สตรีได้รับการ
สนับสนุน
ร้อยละ 70

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-เสริมสร้างความรู้
ความเข้มแข็งให้แก่
สมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบลป่าซาง
-เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ส่งเสริมบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรีใน
อ.แม่จัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 119

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

18. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทัศน
ศึกษาดูงานแกนนา
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
และผู้นาชุมชน

19. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นา
ชุมชน มีประสิทธิภาพ
-เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ใน
การพัฒนากลุ่มและ
ชุมชน
-เพื่อส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรูด้ ้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แกนนากลุ่มสตรี / กลุ่ม
อาชีพ/ผู้นาชุมชน
ภายในตาบลป่าซาง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
โครงการ/
ผู้นาชุมชน มี
กิจกรรม
ประสิทธิภาพ
สามารถนาความรู้
และประสบการณ์มา
ใช้ในการพัฒนากลุ่ม
และชุมชน

สานักปลัด

แกนนากลุ่มสตรี / กลุ่ม
อาชีพ/ผู้นาชุมชน และ
ผู้ที่สนใจ
ภายในตาบลป่าซาง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม ส่งเสริมและถ่ายทอด
โครงการ/
ความรู้ด้านการพัฒนา
กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์และการ
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 120

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

20. โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลป่าซาง
รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เด็ก เยาวชน ภายใน
และเยาวชนได้
ตาบลป่าซาง
แสดงออกซึ่งความเห็น
ความรู้ ความสามารถ
ตามความถนัด สนใจ

20 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000 จานวนผู้เข้าร่วม เปิดโอกาสให้เด็กและ
โครงการ/
เยาวชนได้แสดงออก
กิจกรรม
ซึ่งความเห็น ความรู้
ความสามารถตาม
ความถนัด สนใจ

2569

2570

30,000

30,000

30,000

30,000

1,280,000

1,280,000

1,280,000

1,280,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

1,280,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเพื่อความ
ปรองดองตาบลป่าซาง
โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์
สนาม /ลานกีฬา/
สนามกีฬา

วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ความสามัคคี
ระหว่าง อปท.
เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์และความ
สามัคคีของประชาชน
ในตาบล
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา และการออก
กาลังกาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อปท.ในเขตอาเภอ
แม่จัน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ปีละ 1 ครั้ง

เพิ่มความสามัคคี
ระหว่างองค์กร

กองการศึกษา

ประชาชนตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในตาบลป่าซาง

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 1 ชุด

เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีอุปกรณ์ออกกาลังกาย
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน้า 122

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 11 คน

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและการออก
กาลังกาย

5.

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

6.

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาและเพื่อให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด
เพื่อเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน มีอุปกรณ์
ออกกาลังกายเพิ่ม
มากขึ้น
เด็ก เยาวชน
ประชาชน สนใจการ
เล่นกีฬาและห่างไกล
ยาเสพติด
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมีความ
รักความสามัคคี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
7.

โครงการ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงราย
รวม
7 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มส่งเสริม สนับสนุน สานักงานคณะกรรมการ
และพัฒนากีฬาจังหวัด กีฬาจังหวัดเชียงราย
เชียงราย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

660,000

660,000

660,000

660,000

660,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สนับสนุนการพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

หน้า 124

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน เกษตร

ที่
1.

2.

โครงการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการเกษตร

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อให้เข้าใจและเห็น ประชาชนตาบลป่าซาง
ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
-เพื่อให้มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรภายในตาบล
ประชาชนด้าน
ป่าซาง
การเกษตร

500,000

500,000

500,000

500,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม เข้าใจและเห็น
กิจกรรม/
ความสาคัญของ
โครงการ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
-มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชฯ
500,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ
ร้อยละ 80
ด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 125

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

โครงการ

โครงการศึกษาดูงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรทฤษฎี
ใหม่และเกษตรกรรม
ยั่งยืน
รวม
3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชาชนตาบลป่าซาง
ด้านการเกษตร
-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ดารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ปีละ 1 ครั้ง

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมเกษตรกร
ดารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงาน งบกลาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกัน
รายได้ (เบี้ยยังชีพ)
ให้แก่ผู้สูงอายุ

-เพื่อสนับสนุนเบีย้ ยัง
ชีพผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนตามที่
กฎหมายกาหนด

2.

โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
(เบี้ยยังชีพ) ให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

-เพื่อสนับสนุนเบีย้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ยังชีพ ผู้พิการที่แพทย์ ใน ต.ป่าซาง
ได้รับรองและมีบัตร
ประจาตัวคนพิการ
หรือทุพพลภาพตาม
กฎหมายกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้สูงอายุ ในตาบลป่าซาง 20,000,000 22,000,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 ผู้สูงอายุร้อยละ
100 ได้รับเบี้ย
ยังชีพ
1ครั้ง/เดือน
5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000 ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ
ร้อยละ 100
ได้รับเบี้ยยังชีพ
1ครั้ง/เดือน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

4.

รวม

โครงการ
โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อเอดส์

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสนับสนุนเบีย้ ยัง ผู้ป่วยเอดส์ในตาบล
ชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ป่าซาง
ได้รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้วตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด
เพื่อบรรเทาความ
ประชาชนตาบลป่าซาง
เดือดร้อนของผู้
ประสบสาธารณภัย

4 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

1,000,000 ผู้ป่วยเอดส์

ร้อยละ 100
ได้รับเบี้ยยังชีพ
1 ครั้ง/เดือน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ผู้ประสบภัย

ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 80
27,000,000

30,000,000

34,000,000

37,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ป่วยเอดส์มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ

สานักปลัด

41,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการป้องกันและ -เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
แก้ไขปัญหายาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นในการ ป่าซาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

2.

โครงการจัดหาชุด
ให้แก่ อป.พร.

-เพื่อเตรียมความพร้อม อป.พร.ในพื้นที่ตาบล
ในการป้องกันเผชิญเหตุ ป่าซาง
สาธารณภัยต่าง ๆ ให้
ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

300,000

300,000

300,000

300,000

30,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60
300,000 อป.พร.มีความ
พร้อม 70%

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนรู้และร่วม
แก้ปัญหายาเสพติด

สานักปลัด

อป.พร.มีความ
พร้อมในการบริการ
ประชาชน

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

3.

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับการ
ออกตรวจพื้นที่

4.

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและจัด
ระเบียบจราจรใน
เทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการออก
ตรวจพื้นที่เพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้
ประชาชน
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 อป.พร.มีความ
พร้อม 70%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นทีต่ าบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
5.

6.

7.

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และจัด
ระเบียบจราจรใน
เทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว

โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนตาบลป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

-เพื่อป้องกันและแก้ไข ประชาชนตาบลป่าซาง
ปัญหาภัยหนาวให้
ประชาชนในตาบล
ป่าซาง
-เพื่อป้องกันและแก้ไข ประชาชนตาบลป่าซาง
ปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตจาก
ภัยหนาว

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

บรรเทาความ
เดือดร้อนปัญหาภัย
แล้งให้ประชาชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
8.

โครงการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อป.พร.
(หลักสูตรจัดตั้ง/
ทบทวน)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้อป.พร มี
ประชาชน / สมาชิก
ความรู้ ความเข้าใจ
อป.พร. ในพืน้ ทีต่ าบล
เกี่ยวกับสาธารณภัย ป่าซาง
รูปแบบต่าง ๆ และ
สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
-เพื่อให้มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
อป.พร.
-เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
และกว้างขวางในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

อป.พร.ที่ผ่านการ
อบรมมีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน
และต้องการความ
ช่วยเหลือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้นและ
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น และ
เอาตัวรอดจากเหตุเพลิง
ไหม้ได้
10. โครงการอบรม
เพื่อให้ความรู้และสามารถ
คณะกรรมการหมู่บา้ น นาไปประยุกต์ใช้เมื่อเกิด
เกี่ยวกับสาธารณภัย สาธารณภัย
11. โครงการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
ป้องกันไฟป่าและ
ประชาชนในการป้องกัน
หมอกควัน
ไฟป่าและหมอกควัน
12. โครงการอบรมให้
เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ความรู้และซ้อม
ป้องกันอัคคีภัยและการ
แผนอัคคีภัยและ
เผชิญเหตุอัคคีภยั และ
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนตาบลป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

คณะกรรมการหมู่บา้ น

50,000

50,000

50,000

ประชาชนตาบลป่าซาง

50,000

50,000

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง

20,000

20,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย
คณะกรรมการมี
ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า
และหมอกควัน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และนาไปใช้ได้

สานักปลัด

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

13. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด
14. โครงการอบรมอาสา
จราจรเพื่อชุมชน

15. โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องทะเบียน
ราษฎรและสัญชาติ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจเรื่องยาเสพ
ติดชนิดต่าง ๆ
-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุบน
ถนน
-เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
แก่อาสาสมัครผู้ปฏิบตั ิ
หน้าที่
-เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต.ป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ปีละ 1 ครั้ง

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และนาไปใช้ได้

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นทีต่ าบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ ทักษะ
ด้านการจราจร

-ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุบนถนน
-เพิ่มทักษะความรู้แก่
อาสาสมัครผู้ปฏิบตั ิ
หน้าที่

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้เข้าอบรมรู้และ ประชาชนมีความรู้
เข้าใจงาน
และเข้าใจเรือ่ ง
ร้อยละ 80
ทะเบียนและสัญชาติ

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

16. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติ การจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(หลักสูตรจัดตั้ง/
ทบทวน)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลให้มีบคุ ลากร
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident
Command
System:ICS)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้เข้าอบรม ได้แก่
ประชาชนทั่วไป /
จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2569

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นระบบ และ
มีมาตรฐานเดียวกัน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การสนับ
สนุนการปฏิบัติงานของ
กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แห่งพื้นที่ เมื่อเกิดสา
ธารณภัยได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ ลดความ
สูญเสียในชีวิตและ

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
การควบคุมสั่งการ
การบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุ ที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิประจา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกูภ้ ัยใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์
4.เพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ในระดับ
พื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ ความชานาญ
ในการจัดการภัยพิบัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

ทรัพย์สิน
3.เทศบาลมีจติ อาสาภัย
พิบัติในการทาหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command
System:ICS) การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่
เป็นรูปแบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน
สามารถบัญชาการและ
ปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการขององค์กร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

อันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

รวม

16 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างมีเอกภาพ
4.การดาเนินการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพ ลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินจาก
สาธารณภัย
5.กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเทศบาล
พบประชาชน

-เพื่อประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานของ
ทต.ป่าซาง ให้
ประชาชนทราบ
-เพื่อให้บริการนอก
พื้นที่แก่ประชาชน
โครงการปกป้อง
-เพื่อปกป้องสถาบัน
สถาบันและเสริมสร้าง และแสดงความ
ความปรองดอง
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สมานฉันท์
พระมหากษัตริย์
-เพื่อสร้าง สามัคคี
ปรองดองในสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

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

ประชาชนรับทราบ
การดาเนิน งานของ
ทต.ป่าซาง และได้รับ
บริการนอกสถานที่

สานักปลัด

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

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

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความ
สามัคคี ปรองดองและ
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

3.

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์เกีย่ วกับ
งานสารบรรณ

4.

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

5.

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

6.

โครงการรับ-ส่ง เสด็จ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การจัดการงาน
สารบรรณ เช่น การ
รับ – ส่ง จัดเก็บ
หนังสือราชการเป็น
ระบบสืบค้นได้สะดวก
-เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น
-เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาติ
-เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ
-เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
เชื้อพระวงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง

การสืบค้นข้อมูลได้
สะดวก

สานักปลัด

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง
ร้อยละ 60

ประชาชนสนใจและ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สานักปลัด

ประชาชนใน ต.ป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

สานักปลัด

พื้นที่ใน ต.ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 100

ประชาชนรับทราบผล
การพัฒนาของ
ท้องถิ่น
เทิดทูนสถาบัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบคอมพิวเตอร์
ภายในสานักงาน
ทต.ป่าซาง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
7.

8.

9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรม
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับเทศบาล

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจกรรมการที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง
โครงการอบรม
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
จริยธรรมของผู้ดารง มีคุณธรรม จริยธรรม
ตาแหน่งทางการเมือง ในการให้บริการ
ข้าราชการของรัฐ
ประชาชน
หรือ จนท.ของรัฐ
โครงการอบรมเพิ่ม
-เพื่อพัฒนาบุคลากร
ประสิทธิภาพให้แก่
ให้มีความพร้อมในการ
ผู้บริหาร/สท/
ให้บริการประชาชน
พนักงานทต./
อย่างมีประสิทธิภาพ
พนง.จ้าง ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ทต.ป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 80
รู้และเข้าใจ
1 ครั้ง/ปี

-ผู้เข้าร่วมอบรมรู้และ
เข้าใจกรรมการที่
เกี่ยวข้อง

สานักปลัด

บุคลากรของ ทต.ป่าซาง
ประชาชนใน ต.ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 80
รู้และเข้าใจ
1 ครั้ง/ปี

ผู้เข้าอบรมมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม พร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน

สานักปลัด

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

300,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000 บุคลากรของ ทต. บุคลากรของ ทต.
มีความพร้อม
มีความพร้อมในการ
ร้อยละ 80
ให้บริการประชาชน
ในการให้บริการ
ประชาชน

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
งบประมาณ
2566
2567
2568
2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. โครงการจัด
-เพื่อให้ตระหนักถึง
กิจกรรมวันเทศบาล ความสาคัญของวัน
สถาปนาเทศบาล

คณะผู้บริหาร สท.
พนักงาน ทต. พนักงาน
จ้างและประชาชนทั่วไป

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ปีละ 1 ครั้ง

11. โครงการจัดงาน
-เพื่อเป็นการถวายความ
รัฐพิธี และวันสาคัญ จงรักภักดีต่อสถาบัน
ต่าง ๆ
พระมหากษัตริย์
-เพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของประชาชน
12. อุดหนุน
เพื่อดาเนินการตาม
คณะกรรมการ
อานาจหน้าที่ ฯ ตามที่
หมู่บ้าน
กฎหมายกาหนด

คณะผูบ้ ริหาร สท.
พนักงาน ทต. พนักงาน
จ้างและประชาชนทั่วไป

100,000

100,000

100,000

คณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

500,000

500,000

13. อุดหนุนกลุ่ม
ผู้สูงอายุตาบล
ป่าซาง

กลุ่มผูส้ ูงอายุตาบล
ป่าซาง

50,000

50,000

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มผูส้ ูงอายุ/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สานักปลัด

100,000

100,000 ผู้เข้าร่วมงาน
100 คน/ครั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทราบ
ความสาคัญของวัน
สถาปนาเทศบาล
-ถวายความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

500,000

500,000

สานักปลัด

50,000

50,000

500,000 ประชาชนมีคุณภาพ คณะกรรมการ
ชีวิตดีขึ้นร้อยละ 60 หมู่บ้านปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000 กลุ่มผูส้ ูงอายุมีความ กลุ่มผูส้ ูงอายุมีความ
เข้มแข็ง
เข้มแข็ง
ร้อยละ 70

สานักปลัด

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

14. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัด
เชียงราย
15. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อาเภอแม่จัน
16. อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ.แม่จัน

17. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่จัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด

สานักปลัด

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์กิ่งกาชาด
อ.แม่จัน
เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรัฐพิธี
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันสาคัญต่าง ๆ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อาเภอแม่จัน
กิ่งกาชาด อ.แม่จัน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด
สนับสนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาด อ.แม่จัน

พื้นทีอ่ าเภอแม่จัน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมรัฐพิธี
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันสาคัญต่าง ๆ

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

18. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่จัน

19. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่จัน

20. อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่จัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสนับสนุนการจัด
พื้นทีอ่ าเภอแม่จัน
กิจกรรมสมโภชและสืบ
ชะตาเมืองแม่จัน
-เพื่อความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์
แก่ประชาชน
-เพื่อสนับสนุนการจัดงาน พืน้ ทีอ่ าเภอแม่จัน
ของดีอาเภอแม่จัน
-เพื่อสร้างความสาคัญและ
เอกลักษณ์และอัตตลักษณ์
เฉพาะของอาเภอแม่จันให้
เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
-เพื่อสนับสนุนการจัดทา พืน้ ทีอ่ าเภอแม่จัน
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้ น
(กม.)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2566

2567

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม

สานักปลัด

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

21. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ (อาเภอแม่จัน)
22. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ (อาเภอแม่จัน)

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ
(อาเภอแม่จัน)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ของศูนย์ฯ
ร้อยละ 70

มีศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ (อาเภอ
แม่จัน)

สานักปลัด

-เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้
การเงิน การคลัง การ
พัสดุและการเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ

-ระบบแผนทีภ่ าษี
-ระบบงานจัดเก็บรายได้
-ระบบการบริหารงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ข้อมูลในระบบ
ร้อยละ 80%
เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน

ข้อมูลในระบบ เป็น
ข้อมูลปัจจุบันและ
ครบถ้วน

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ชาระภาษี

-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ผู้นาหมู่บ้านประชาชน
และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการชาระภาษี
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
24. โครงการสนับสนุนการ -เพื่อพัฒนาข้อมูลที่ใช้ใน
ดาเนินงานการจัดการ การจัดทาบัญชี
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของเทศบาล
(e-LAAS)
มีประสิทธิภาพถูกต้อง
25. โครงการเผยแพร่
-เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การ
การจัดเก็บภาษีให้
จัดเก็บภาษี
ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 รายได้ของ
เทศบาลเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 20%
1 ครั้ง/ปี

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์
ของเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-การจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น
-ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจ
เรื่องภาษี

กองคลัง

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง
50,000 ประชาชนร้อย ประชาชนมีความรู้
ละ 70 % มี
และเข้าให้ความ
ความรู้เรื่องภาษี ร่วมมือในการชาระ
ภาษี

กองคลัง

กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

26. โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

27. โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รวม

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแผนที่แม่บทที่มี
รายละเอียดตามข้อมูลจาก
สานักงานที่ดิน
-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ
ทต.ป่าซาง ในด้านการคลัง
ท้องถิ่น
-เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีที่มี
ระบบที่แน่นอนตรวจสอบได้
-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครบถ้วน
-เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีที่มี
ระบบที่แน่นอน และ
สามารถตรวจสอบได้สะดวก
รวดเร็ว

27 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

-

-

-

-

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ข้อมูลในระบบ
เป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 90

3,125,000

2,625,000

2,625,000

2,625,000

2,625,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ข้อมูลในระบบ
เป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 80

-มีระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
-สามารถนาเป็นข้อมูล
จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง

สามารถนาเป็นข้อมูล
จัดเก็บภาษีได้

กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร
 แผนงาน อุตสาหกรรมการและการโยธา

ที่

โครงการ

1.

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเทศบาล
ตาบลป่าซาง

2.

โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง รวม
เมือง/ชุมชนและการ
วางผังชุมชน
โครงการจัดทาแนว
เขตการปกครอง

3.

วัตถุประสงค์
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเทศบาลป่าซางให้
สะอาดเป็นระเบียบ
สวยงาม
-เพื่อวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง/
ชุมชนการวางผังเมือง
ชุมชน
-เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงข้อมูลแนว
เขตการปกครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พื้นที่เทศบาลตาบล
ป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปีละ1 ครั้ง

ภูมิทัศน์ในเทศบาล
สวยงามสะอาดเป็น
ระเบียบ

กองช่าง

พื้นทีต่ าบลป่าซาง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ปีละ1 ครั้ง

ประชาชนรู้เข้าใจ
กรรมการผังเมือง

กองช่าง

พื้นทีต่ าบลป่าซาง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ปีละ 1 ครั้ง

-ข้อมูลแนวเขตเป็น
ปัจจุบัน

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

โครงการป้องกันการ
บุกรุกที่สาธารณะ

5.

โครงการอบรมพัฒนา
ฝีมือด้านช่าง

6.

โครงการอบรมการ
บริหารจัดการและ
บารุงรักษาระบบ
ประปา

-เพื่อจัดทาแนวเขต
ป้องกันการบุกรุก
-เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การรักษาที่สาธารณะ
-เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
งานด้านช่างให้แก่
ประชาชน
-เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารกิจการและการ
บารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน
-เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการบริหาร
จัดการระบบประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 90 ของ
ที่สาธารณะ

ประชาชนพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนพื้นทีต่ าบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 70 มีความรู้
ด้านช่าง
50,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 70 มีความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่ตาบลป่าซาง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ

กองช่าง

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ทักษะด้านฝีมือ
ช่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ทักษะด้าน
บริหารจัดการระบบ
ประปา

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
7.

8.

9.

รวม

โครงการ
โครงการสารวจและ
รังวัดที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ตาบล
ป่าซาง
โครงการปรับปรุง
บารุง รักษาถนน คู
คลอง การดูแล
สิ่งแวดล้อมตาม
ภารกิจถ่ายโอน
โครงการจัดหาที่ดิน

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันการบุกรุก สารวจและรังวัด
ที่สาธารณประโยชน์ ทีส่ าธารณประโยชน์
พื้นที่ตาบลป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ป้องกันการ
บุกรุก
ร้อยละ 60

ป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์
พื้นที่ตาบลป่าซาง

กองช่าง

-เพื่อปรับปรุง บารุง
รักษาถนน คู คลอง
การดูแลสิ่งแวดล้อม
ตามภารกิจถ่ายโอน

พื้นที่ตาบลป่าซาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ปีละ 1 ครั้ง

บริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

-เพื่อใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่ตาบลป่าซาง
สิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่าง ๆ
บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

บริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

วัตถุประสงค์

9 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000 ประชาชน

ได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 90
10,920,000

10,920,000

10,920,000

10,920,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

10,920,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 152

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1.

โครงการส่งเสริมให้
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยว
(Home Stay)

2.

โครงการสนับสนุน
กิจการท่องเที่ยว
ชุมชน

รวม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
ประชาชนตาบลป่าซาง
หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว
ในตาบลป่าซาง เช่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
-เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมความ
ประชาชนตาบลป่าซาง
เข้มแข็ง ยั่งยืน ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน

2 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ปีละ 1 แห่ง

-มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง
-ประชาชนมีรายได้
และอาชีพเสริม

สานักปลัด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ปีละ 1 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวมี
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน

สานักปลัด

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

-เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
-เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรได้สะดวก
-เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
-เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรได้สะดวก

2.

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองซาง
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

1,000,000 แหล่งท่องเที่ยว

ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 70

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 แหล่งท่องเที่ยว

ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

หน้า 154

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เส้นทางวัดถ้าจตุ
มหาพรหม
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรได้สะดวก
-เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้ประชาชนใช้ใน
การสัญจรได้สะดวก

4.

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองหลุก
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

1,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

1,000,000 แหล่งท่องเที่ยว

ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 70

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 แหล่งท่องเที่ยว

ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

5.

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

รวม

5 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นศูนย์บริการ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ข้อมูลด้านการ
กาหนด
ท่องเที่ยว
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

-

-

-

-

5,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
 แผนงาน การเกษตร

ที่

โครงการ

1.

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านโรคและ
แมลง

2.

โครงการอบรมเรื่อง
การปลูกพืชทนแล้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตร
และผู้ทสี่ นใจในการ
ป้องกันโรคและแมลงใน
แปลงเกษตร
-เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปลูกพืช
ทนแล้ง
-เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ลดปัญหาโรค
และแมลงใน
แปลงเกษตร
ร้อยละ 60
30,000 สร้างทางเลือก
ให้แก่ประชาชน
ที่ร่วมโครงการ
ร้อยละ 50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เกษตรกรและผู้สนใจรู้
และเข้าใจการป้องกัน
โรคและแมลง

สานักปลัด

ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

3.

โครงการสารวจพืช
ตามฤดูกาล

4.

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตร
เกี่ยวกับราคาผลผลิต
ตกต่า

5.

โครงการอบรมอาชีพ
ด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์
-เพื่อสารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลพืชในพื้นที่
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาอาชีพ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรเกีย่ วกับราคา
ผลผลิตทางการเกษตร
ตกตกต่า ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กฎหมายกาหนด
-เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เสริมด้านการเกษตร
-เพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้เสริม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เกษตรกรในตาบล
ป่าซาง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ข้อมูลพืช
ครอบคลุม/
ปัจจุบัน
ร้อยละ 80

มีข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือและ
พัฒนาอาชีพ

สานักปลัด

เกษตรกรในตาบล
ป่าซาง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ปีละ 1 ครั้ง

เกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลือในภาวะ
ผลผลิตตกต่า

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม สร้างอาชีพเสริม
มีความรู้นาไปใช้ ส่งเสริมอาชีพเสริม
ได้ร้อยละ 60
ด้านการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

6.

โครงการเกษตร
อินทรีย์

7.

โครงการอบรมด้าน
ไม้ไผ่

8.

โครงการเกษตรกร
ดีเด่น

9.

โครงการร่วมจัดงาน
ของดีอาเภอแม่จัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

แบบ ผ.02

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-เพื่อส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวพระราชดาริ
-เพื่อลดรายจ่ายในการ
ทาการเกษตร
เพื่อส่งเสริมการปลูก
และใช้ประโยชน์จาก
ไม้ไผ่
เพื่อส่งเสริมและเชิดชู
เกียรติเกษตรกร

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้นาไปใช้
ได้ ร้อยละ 60

สร้างอาชีพเสริม
ส่งเสริมอาชีพเสริม
ด้านการเกษตร

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

40,000

40,000

40,000

40,000

ส่งเสริมการปลูกและ
ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

20,000

20,000

20,000

20,000

ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

สานักปลัด

-เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์
OTOP/ผลผลิตทาง
การเกษตร

ประชาชนตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000 ผู้เข้าอบรมนา
ความรู้ไปใช้ได้
ร้อยละ 60
20,000 เกษตรกรได้รับ
การเชิดชูเกียรติ
หมู่บ้านละ1 คน
50,000 ปีละ 1 ครั้ง

สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์
OTOP/ผลผลิตทาง
การเกษตร

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

10. โครงการผักสวนครัว
รั้วกินได้

รวม

วัตถุประสงค์
-เพื่อสนับสนุนการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้
ในครัวเรือน
-เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ครัวเรือน

10 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง

520,000

520,000

520,000

520,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนปลูกพืชผัก
สวนครัวไว้บริโภค
-สร้างรายได้เสริม
ให้แก่ครัวเรือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

520,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

1. โครงการสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต

วัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัต

2. โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสืบสานสืบสาน
เข้าโสสานกรรม (เข้ากรรม ประเพณีเข้าโสสาน
รุกขมูล)
กรรม (เข้ากรรม
รุกขมูล)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีการ
ตานก๋วยสลากภัตของ
ชาวล้านนาให้มีความ
มั่นคงสืบไป
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี และ
เป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

2566

2567

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

วัดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ปีละ 1 ครั้ง

วัดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3.

โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสืบสานประเพณี วัดในเขตรับผิดชอบ
มหาจุลกฐิน,กฐิน
มหาจุลกฐิน,กฐิน
ของเทศบาลตาบล
ป่าซาง

4.

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันสาคัญ
ของชาติ

5.

เพื่อส่งเสริมการได้ เด็ก เยาวชนและ
ทากิจกรรมทาง
ประชาชนตาบลป่าซาง
ศาสนา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัน
สาคัญ
โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสืบสานประเพณี วัดพระธาตุดอยตุง
นมัสการและสรงน้า
สรงน้าพระธาตุดอย
พระธาตุดอยตุง
ตุงให้คงอยู่สืบไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

300,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี และ
เป็นการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
300,000 จานวนโครงการ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ทา
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์ขนบธรรม –
เนียม ประเพณีและ
วันสาคัญ
20,000 ปีละ 1 ครั้ง สืบสานประเพณี
สรงน้าพระธาตุดอย
ตุงให้คงอยู่สืบไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

6. โครงการสืบสานประเพณี
แห่พระตาบลป่าซาง

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณี และวัน
สาคัญทางศาสนา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลป่าซาง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ปีละ 1 ครั้ง

7. โครงการสืบสานประเพณี
เข้าพรรษาตาบลป่าซาง

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ประเพณี เข้าพรรษา
ให้สืบเนื่องต่อไป

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลป่าซาง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ปีละ 1 ครั้ง

8. โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้า
พระธาตุ

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัดในเขตพื้นที่ตาบล
ประเพณีนมัสการและ ป่าซาง
สรงน้าพระธาตุใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ทา
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์ขนมธรรม
เนียมประเพณีและวัน
สาคัญ
เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา
เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ทา
กิจกรรมทางศาสนา
ร่วมอนุรักษ์ขนมธรรม
เนียมประเพณี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
9.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีล
จาริณภี าคฤดูร้อน

เพื่อปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และศีลธรรม สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
เด็กและเยาวชน
ประชาชน
10. โครงการส่งเสริม
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ และอนุรักษ์ศลิ ปะและ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของ วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อุดหนุนวัดแม่คี
หรือวัดในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปีละ 1 ครั้ง

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอแม่จัน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนโครงการ เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้
แสดงออกถึงความมี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการทานุ
บารุงพระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.02

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และการดาเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
12. โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุตาบลป่าซาง

เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50000

50000

50,000

ทุกโครงการ

เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีอันดี
งามสืบไป

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลป่าซาง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ปีละ 1 ครั้ง

กองการศึกษา

13. โครงการไหว้พระ
สวดมนต์

เพื่อทานุบารุงพระ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
พุธศาสนาและจารีต ตาบลป่าซาง
ประเพณีอันดีงาม

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ปีละ 1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามสืบไป
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วมทานุ
บารุงพระพุธศาสนา
และจารีตประเพณีอัน
ดีงาม

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

รวม

13 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 167

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1.

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร

2.

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดบริการไฟฟ้าใน
พื้นที่ทากินการเกษตร
และสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ตาบลป่าซาง หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง/
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
กาหนด
เพื่อจัดบริการไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้า
ครอบคลุม/ทั่วถึง
สาธารณะ หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง/
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

แนวเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
สาธารณะเพิม่ ขึ้น การประกอบอาชีพ
ร้อยละ 80
ด้านการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แนวเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
สาธารณะเพิม่ ขึ้น เพียงพอ
ร้อยละ 80

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

รวม

โครงการ
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่า

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ
-รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

3 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000 300,000

300,000

300,000

300,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ
ร้อยละ 70

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ตาบลป่าซาง
โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลป่าซาง
โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้าพร้อม
หลังคา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ป่าซาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สะอาด สวยงาม
เรียบร้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดเทศบาลตาบล
ป่าซาง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน 4 แห่ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาด สวยงาม
เรียบร้อย

กองการศึกษา

เพื่อให้มีสถานที่
จัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ป้องกันแดด
และฝน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลป่าซาง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน 4 แห่ง

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

200,000

-

-

-

-

จานวน 1 แห่ง

มีพื้นที่สาหรับการ
จัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมอย่าง
เพียงพอ
มีทางเดินที่ปลอดภัย
ป้องกันแดดและกันฝน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
4.

5.

6

โครงการ
โครงการจัดทาป้าย
บอกทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง

วัตถุประสงค์
เพื่อบอกทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการศึกษาให้มี
อาคารเรียนที่เพียงพอ
และเหมาะสม

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกและ
คสล. ศูนย์พัฒนาเด็ก ปลอดภัยในการจราจร
เล็กเทศบาลตาบล
ป่าซาง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป้ายบอกทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 4 ป้าย
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 1 หลัง

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

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

-

-

8,000,000

-

-

-

-

จานวน 1 แห่ง

300,000

-

-

-

-

จานวน 1 สาย

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 4 ป้าย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษา
ป้ายบอกทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4
ป้าย
กองการศึกษา
ศพด.มีสถานทีส่ าหรับ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรม
อื่นๆ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
การเข้า-ออก ภายใน
กองการศึกษา
ศพด.มีความสะดวก
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

7.

โครงการก่อสร้าง
ประตูทางออกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง
โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน

8.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและ ประตูรั้วเหล็กขนาดยาว
ปลอดภัยในการจราจร 4.50 เมตร สูง 2 เมตร

เพื่อความสะดวก และ
ป้องกันการลื่นล้ม
อุบัติเหตุให้แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เชื่อมทางเดินระหว่าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าห้า –อาคาร
รพ.สต.พระราชทาน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

50,000

-

-

-

300,000

-

-

-

2566
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

จานวน 1 แห่ง

-

จานวน 1 แห่ง

การเข้า-ออก ภายใน
ศพด.มีความสะดวก
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น
ป้องกันการลื่นล้ม
อุบัติเหตุให้แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
9.

โครงการ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ลาเหมือง

10. โครงการขุดลอกเกาะ
กลางอ่างเก็บนาเปิน

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์แหล่งนา
ภายในตาบลป่าซาง
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ใช้เพื่อการเกษตรได้
อย่างเพียงพอตลอด
ทังปี
-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลาเหมืองในตาบล
ป่าซาง ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
ขุดลอกเกาะกลาง
อ่างเก็บนาเปิน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ฟื้นฟูลาเหมือง
ร้อยละ 70

500,000

500,000

500,000

500,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ส่งเสริมและอนุรักษ์
แหล่งนาภายในตาบล
ป่าซาง
500,000 เกษตรกรมีนาใช้ -เกษตรกรมีนาใช้เพื่อ
เพียงพอตลอดปี การเกษตรได้อย่าง
ร้อยละ 70
เพียงพอตลอด
ทังปี
-เป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11. โครงการก่อสร้าง
ระบบคลอง
ชลประทาน
ลาเหมือง
12. โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
ป่าซาง

-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ใช้เพียงพอตลอดทังปี

13. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
เทศบาลตาบล
ป่าซาง

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สะอาด สวยงาม
เรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ระบบคลองชลประทาน
ลาเหมืองในตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อให้มีสถานที่พร้อม ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการให้บริการ
กาหนด
ประชาชนและพร้อม
สาหรับการปฏิบตั ิงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 เกษตรกรมีนาใช้ -เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดปี เพื่อการเกษตรอย่าง
ร้อยละ 70
เพียงพอตลอดทังปี

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 มีความพร้อม

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

มีความพร้อมในด้าน
ด้านสถานที่การ สถานที่การให้บริการ
ให้บริการและ
และการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90
500,000 ปรับปรุงภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
ทัศน์ให้สะอาด สะอาด สวยงาม
สวยงาม
เรียบร้อย
เรียบร้อย
ปีละ 1 ครัง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

14. โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถภายในเทศบาล
ตาบลป่าซาง
15. โครงการก่อสร้าง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง

16. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งนาหนองซาง
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความ
สะดวกผู้มาติดต่องาน
เทศบาลตาบลป่าซาง
เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
-เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว
สร้างภูมิทัศน์ให้
สวยงาม
-เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งนาทางธรรมชาติ
-เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงจอดรถในเทศบาล
ตาบลป่าซาง ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
หนองซาง บ้านสันคือ
หมู่ที่ 12 ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

-

500,000

-

2,000,000

2,000,000

300,000

300,000

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000 จานวน 1 แห่ง

ผู้มาติดต่องานได้รับ
ความสะดวกในด้าน
สถานที่จอดรถ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานที่เพียงพอ มีสถานที่เพียงพอในการ
ในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานและการ
งานและบริการ ให้บริการประชาชนที่มา
ประชาชน
ติดต่อราชการ
ร้อยละ 100
300,000 300,000 300,000 เกษตรกรมีนาใช้ -เพิ่มพืนที่สีเขียว สร้าง
เพียงพอตลอด ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ทังปี ร้อยละ 70 -อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
ทางธรรมชาติ
-พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 มีนาใช้เพียงพอ
ตอลดทังปี
ร้อยละ 80

เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดทังปี

กองช่าง

18. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล

ฝายชะลอนา/ฝายนาล้น
ภายในตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีนาสะอาด
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทังปี
ประชาชนสัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

20. โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว

ถนนภายในตาบลป่าซาง
ถนนเชื่อมตาบล
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000 มีนาใช้เพียงพอ
ตอลดทังปี
ร้อยละ 80
500,000 ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก
ร้อยละ 70

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 การสื่อสารทั่วถึง การสื่อสารทั่วถึง
ครอบคลุมทัง
ครอบคลุมทังหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ร้อยละ 80

กองช่าง

ที่
17.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างฝาย -เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ชะลอนา/ฝายนาล้น ใช้เพียงพอตลอดทังปี

-เพื่อให้มีนาสะอาดใน
การอุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอดทังปี
19. โครงการปรับปรุงถนน -เพื่อให้สัญจรได้
โดยลงหินคลุก
สะดวก ลดอุบัติเหตุ

เพื่อให้การสื่อสาร
ทั่วถึง ครอบคลุมทัง
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21. ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
คอนกรีต เชื่อม
ระหว่าง ต.ป่าซาง –
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
เชื่อม ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
22. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งนาหนองย่าเล็ก
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

-เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว
สร้างภูมิทัศน์ให้
สวยงาม
-เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งนาทางธรรมชาติ
-เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชื่อมระหว่าง
ต.ป่าซาง – ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน เชื่อม
ต.แม่สลองนอก
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
บริเวณหนองย่าเล็ก
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ลดอุบัตเิ หตุใน

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

การสัญจร
ร้อยละ 80
จานวน 1 สาย

1,500,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เกษตรกรมีนาใช้ -เพิ่มพืนที่สีเขียว สร้าง

เพียงพอตลอด ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ทังปี ร้อยละ 70 -อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา
ทางธรรมชาติ
-พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

23. โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตลาเหมือง

24. โครงการปรับปรุง
จุดโค้ง จุดเสี่ยง
จุดอันตราย ภายใน
ตาบลป่าซาง
25. โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายใน
ตาบลป่าซาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ใช้เพียงพอตลอดทังปี
-เพื่อป้องกันคันตลิ่ง
และการสูญเสียนา
เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาดคอนกรีตลาเหมือง
ภายในตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ติดตังกระจกส่องทางโค้ง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

เพื่อส่งเสริมให้
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ประชาชนใช้เวลาว่าง กาหนด
ออกกาลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 เกษตรกรมีนาใช้ เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอด เพียงพอตลอดทังปี
ทังปี ร้อยละ 70

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ปีละ 1 ครัง

ป้องกันอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ปีละ 1 ครัง

ส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างออกกาลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

26. โครงการติดตังไฟกิ่ง
ระบบโซล่าเซล
(พลังงานแสงอาทิตย์)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ทั่วถึง
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตังไฟกิ่งระบบโซล่าเซล
(พลังงานแสงอาทิตย์)
หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
27. โครงการติดตังไฟกิ่ง -เพื่อให้มีแสงสว่าง ติดตังไฟกิ่งสาธารณะใน
สาธารณะภายใน
เพียงพอ ทั่วถึง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
หมู่บ้าน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
28. โครงการซ่อมแซม
-เพื่อให้มีแสงสว่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งภายใน
ไฟกิ่งสาธารณะภายใน เพียงพอ
หมู่บ้าน ตามแบบ
หมู่บ้าน
-เพื่อป้องกัน
ทต.ป่าซาง กาหนด
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 แสงสว่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

1,500,000

100,000

1,500,000

100,000

1,500,000

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-มีแสงสว่างเพียงพอ
ทั่วถึง
-รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

กองช่าง

กองช่าง

เพียงพอ
ร้อยละ 60

-มีแสงสว่างเพียงพอ
-รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

100,000 มีแสงสว่าง
เพียงพอ
ร้อยละ 70

มีแสงสว่างเพียงพอ
ป้องกันอาชญากรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง

เพียงพอทั่วถึง
ร้อยละ 70

1,500,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,500,000 มีแสงสว่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

29. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
เชื่อมบ้านสันนายาว
ต.ศรีคา
30. โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้าน
แม่คี หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อป้องกันอุบัติใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,250 เมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

800,000

800,000

800,000

800,000

เพื่อป้องกันอุบัติใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนสายบ้าน
หนองอ้อ หมู่ที่ 11
เชื่อมบ้านแม่คี หมู่ที่ 7
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ปรับปรุงถนน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

6,400,000

6,400,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 90
สัญจร

กองช่าง

6,400,000

6,400,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 90
สัญจร

กองช่าง

31. โครงการปรับปรุงถนน เพื่อป้องกันอุบัติใน
สายบ้านแม่สลองใน การสัญจร
หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน
แม่สลอง หมู่ที่ 14 –
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

800,000 ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 90
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

32. โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนา
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
33. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬา
ภายในตาบลป่าซาง
34. โครงการก่อสร้าง
ธนาคารนาใต้ดิน
ระบบปิด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
-

2569

2570

เพื่อป้องกันนาท่วม
เพื่อให้มีนาเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

คลองส่งนา
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

6,400,000

6,400,000

-

-

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านภัยแล้ง
และนาท่วม
-เพื่อแก้ปัญหานา
สกปรกเพราะระบบ
นาแบบปิดจะช่วย
กรองนาให้สะอาดขึน

ก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬา ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีนาเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 90
2,000,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร้อยละ 80
1,000,000 บรรเทาความ
เดือดร้อน
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันนาท่วม
ให้มีนาเพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

ส่งเสริมการออกกาลัง
กายและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านภัย
แล้งและนาท่วม

กองช่าง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

35. โครงการก่อสร้าง
ธนาคารนาใต้ดิน
ระบบเปิด

-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนด้านภัยแล้ง
และนาท่วม
36. โครงการปรับปรุง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ในการสัญจร
ติกคอนกรีต
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
เชื่อมบ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง
37. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
คสล./ลาดยางแอส
ในการสัญจร
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน -เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ป่าดู่ หมู่ที่ 13 เชื่อม
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10
ต.ป่าตึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กว้าง 4 เมตร
ยาว 3,500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

กว้าง 6 เมตร
ยาว 850 เมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

650,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
บรรเทาความ
เดือดร้อน
ร้อยละ 70

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านภัย
แล้งและนาท่วม

กองช่าง

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

650,000 ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

1,600,00 ป้องกันอุบัติเหตุ

ร้อยละ 80

650,000

650,000

650,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

38. โครงการก่อสร้างถนน
คสล./ลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
บ้านป่าซาง หมู่ 3
ต.ป่าซาง เชื่อมบ้าน
สันโค้ง หมู่ที่ 10
ต.ป่าตึง
39. โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถาน
40. โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมทางเดินบริเวณฌา
ปนสถาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2,160,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

พืนที่ หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
พืนที่ หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 รองรับผู้ร่วมงาน เพิ่มพืนที่ใช้สอยในการ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ได้ร้อยละ 80
2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

2,000,000 รองรับผู้ร่วมงาน เพิ่มพืนที่ใช้สอยในการ

ได้ร้อยละ 80

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พืนที่ตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รองรับผู้ร่วมงาน

พืนที่ตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
43. โครงการก่อสร้างลาน -เพื่อใช้ในการจัด
พืนที่ตาบลป่าซาง
อเนกประสงค์
กิจกรรมต่าง ๆ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
44. โครงการก่อสร้างจุดเติม -เพื่อแก้ไขปัญหาการ พืนที่ตาบลป่าซาง
นา แบบงวงช้าง
ขาดแคลนนา
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อใช้เป็นจุดเติมนา กาหนด
บริการประชาชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ที่

โครงการ

41. โครงการก่อสร้าง
ห้องนาบริเวณฌาปน
สถาน
42. โครงการก่อสร้างเมรุ

วัตถุประสงค์
-เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
-เพื่อใช้ในการจัดการ
ศพทางศาสนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

อานวยความสะดวก
ได้ร้อยละ 80
ให้แก่ประชาชนที่เข้า
ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ
1,000,000 มีเมรุเพียงพอร้อย มีสถานที่จัดการศพ
ละ 100
ทางศาสนา

กองช่าง

1,000,000 มีสถานที่เพียงพอ

อานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง

อานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง

ร้อยละ 80
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,000,000 บรรเทาปัญหา

การขาดแคลนนา
ร้อยละ 70
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

45. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 1 เชื่อม
ซอย 2 บ้านร่องคี
หมู่ที่ 1

-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันฝุ่นละออง และ
ร้อยละ 80
ลดการเกิดอุบัติในการ
สัญจร

กองช่าง

46. ก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 8 บ้านร่องคี
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้าน
ป่าห้า หมู่ที่ 6

-เพื่อให้สามารถสัญจร ขนาดกว้าง 4 เมตร
ได้สะดวก
ยาว 1,000 เมตร
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

-

-

-

-

สัญจรได้สะดวก สามารถสัญจรได้
ร้อยละ 70
สะดวก/ป้องกัน
อุบัติเหตุ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47. โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้านร่องคี
หมู่ที่ 1

-เพื่อให้มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
เพียงพอ
-เพื่อให้ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
48. โครงการก่อสร้าง
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
รางระบายนา คสล. ที่อยู่อาศัยของ
ซอยหลังวัด
ประชาชน
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
49. โครงการเสริมไหล่ทาง -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ถนนสาย บ้านร่องคี ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้าน
ป่าซาง หมู่ที่ 3 และ
บ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2566

2567

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ศาลาอเนกประสงค์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

สถานที่มีความ
พร้อม
ร้อยละ 80

มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

กว้าง 0 .40 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.80 เมตร
ยาว 100 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ไหล่ทางถนน ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 70

ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
อาศัยของประชาชน
และป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50. โครงการซ่อมแซมฝา
ปิดรางระบายนา
คสล. บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 2

-เพื่อป้องกันนาท่วม
ขังที่อยู่อาศัยของ
ราษฎร
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ
51. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกัน
คสล. เข้าสู่พืนที่
อุบัติเหตุ
การเกษตรบ้านป่าซาง เพื่อป้องกันฝุ่น
หมู่ที่ 2
ละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รางระบายนาที่ชารุด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วมขัง ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
ร้อยละ80
อาศัยและป้องกัน
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80

กองช่าง

ป้องกันฝุ่นละออง
/ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

52. โครงการขยายผิวจราจร -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ในหมู่บ้าน บ้านป่าซาง -เพือ่ ป้องกันฝุ่นละออง ยาว 100 เมตร
หมู่ที่ 2
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันฝุ่นละออง
ร้อยละ 80
-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร

กองช่าง

53. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

400,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันฝุ่นละออง
ร้อยละ 80
/ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

54. โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุก
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
บ้านป่าซาง หมู่ 2

-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ
เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง

55. โครงการปรับปรุง
รางระบายนา (เดิม)
ที่ชารุดภายในหมู่บ้าน
ป่าซาง หมู่ที่ 2
56. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้าน
ศรียางมูล หมู่ที่ 8
(เส้นหน้าเตาดิน
โกโหล่ง)

-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลงหินคลุก ถนนเข้าสู่
เพื่อให้ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวก
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ฝารางเหล็ก หรือฝา
คอนกรีตรางระบายนา
(เดิม) ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

-

-

-

300,000

-

-

-

500,000

500,000

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันฝุ่นละออง
ร้อยละ 80
/ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร

กองช่าง

300,000 ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน้า 189

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

57. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย รวมใจอุทิศ
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
58. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.พร้อม
ฝาปิด เริม่ จากบ้าน
นางบัวเครือ คาเงิน ถึง
บ้านนายสนั่น ใจฝั้น
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
59. โครงการซ่อมแซมสะพาน
ข้ามลาเหมืองกลาง
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
60. โครงการขยายผิวจราจร
ภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง กาหนด

500,000

-

-

-

-

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร
ที่อยู่อาศัยของราษฎร ยาว 100 เมตร
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลึกเฉลีย่ 0.40-0.80
เมตร ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

300,000

-

-

-

-

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

200,000

-

-

-

300,000

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ซ่อมแซมสะพานข้าม
ลาเหมืองกลาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขยายผิวจราจร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันฝุ่นละออง
ร้อยละ 80
/ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร
ป้องกันนาท่วม ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
ขัง ร้อยละ80
อาศัยและป้องกัน
อุบัติเหตุ

กองช่าง

200,000 ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

กองช่าง

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
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กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

61. โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุกถนนเข้าสู่
พืนที่การเกษตร/ถนน
ภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
62. โครงการซ่อมแซม
ไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
63. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
(ศูนย์เก็บของ )
ทิศตะวันออก

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
เพื่อให้ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
สะดวก
-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
-เพื่อใช้เก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน

200,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80
จานวน 1 สาย

ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

-

-

มีแสงสว่าง
เพียงพอ
ร้อยละ 70

มีแสงสว่างเพียงพอ
รองรับการขยายตัวของ
ชุมชน

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

400,000

-

-

-

-

เพื่อใช้เก็บ
สิ่งของเครื่องใช้
ในชุมชน

เพื่อมีที่จัดเก็บของ
เครื่องใช้ในชุมชน

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

64. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านนายธงชัย บ้านนายสังวาล
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
65. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เส้นบ้าน
นายอุ๊ด บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3
66. โครงการซ่อมแซม ถนน
คสล. บ้านนายสมพงษ์
-บ้านนายมี บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80

ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80

ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80

ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

67. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4 ซอย 7 เชื่อม
บ้านแม่สลองนอก
หมู่ที่ 8 ตาบลศรีคา

-เพื่อป้องกันอุบัติ เหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

68. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน ซอย 12
บ้านแม่สลองใน หมูที่ 4
69. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 7
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

วางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก บริเวณ ซอย 9.
ที่นาของนายจุ่ม ไร่รุ่ง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
72. โครงการซ่อมแซมระบบ -เพื่อให้มีนาสะอาดใช้ ซ่อมแซมระบบประปา
ประปาบ้านแม่สลองใน ในการอุปโภค บริโภค หมู่บ้าน ตามแบบ ทต.
หมู่ที่ 4
ป่าซางกาหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

200,000

200,000

-

-

-

ประชาชนมีนาสะอาดใช้
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

73. โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
โดยการลงหินคลุก
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4

100,000

100,000

100,000

-

-

ประชาชนมีนา
สะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 80
ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80

-ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร
-การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก

กองช่าง

ที่

โครงการ

70. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 9
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
71. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ที่นาของนายจุ่ม ไร่รุ่ง
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
-เพื่อป้องกันปัญหานา
ท่วมขัง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

ปรับปรุงถนนเข้าสู่
พืนที่การเกษตร โดย
การลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบ ทต.
ป่าซาง กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

74. โครงการลาดยาง
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง
-เพื่อให้มีสถานที่
พืนที่ตาบลป่าซาง0
ขุดบ่อกักเก็บนาไว้ใช้
ให้เพียงพอ

75. โครงการจัดซือที่ดิน
เพื่อขุดบ่อกักเก็บนา
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
76. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
คสล. ซอย 9
ในการสัญจร
ยาว 200 เมตร
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 -เพือ่ ป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ปัญหาฝุ่นละออง

กองช่าง

2,200,000

2,200,000

-

-

-

บ่อกักเก็บนาไว้
ใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

กองช่าง

440,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
ป้องกันฝุ่นละออง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่ขุดบ่อกักเก็บ
นาไว้ใช้เพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

77. โครงการก่อสร้าง
ระบายนา คสล.ซอย 7
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
78. โครงการก่อสร้าง
ระบายนา คสล.ซอย 8
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
79. โครงการก่อสร้าง
ระบายนา คสล.ซอย 10
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
80. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 9
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4
81. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 6
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

300,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

ตามแบบทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

300,000

300,000

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

-เพื่อป้องกันปัญหานา ตามแบบทต.ป่าซาง
ท่วมขัง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง

กองช่าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อป้องกันปัญหานา
ท่วมขัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

82. โครงการซ่อมแซม
รางระบายนา คสล.
อ่างเก็บนาห้วยใจ
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
83. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน ปางปูเลย
หมู่ 5
84. โครงการติดตังกระจก
ส่องทางโค้ง/จุดเสี่ยง
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร
-เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ซ่อมแซมรางระบายนา
คสล. อ่างเก็บนาห้วยใจ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ศาลาอเนกประสงค์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

200,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

-

-

-

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ร้อยละ 70

กองช่าง

กระจกส่องทางโค้ง/จุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

50,000

50,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถจัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านได้สะดวก สบาย
มากขึน
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

85. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 5 เริ่มจากจุด
หน้าบ้าน ครูกอย
เชื่อมหมู่บ้านแสนสุข
86. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ทางขึนโบสถ์
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

-เพื่อให้สามารถสัญจร ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ได้สะดวก
กาหนด
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -สัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 70
-ป้องกันฝุ่นละออง
-ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

200,000

200,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

87. โครงการปรับปรุงถนน
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันผลผลิต
ทางการเกษตร
เสียหายจากการขนส่ง

100,000

100,000

100,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ปรับปรุงถนนเข้าสู่
พืนที่การเกษตรโดย
ลงหินคลุก ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

88. ปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุก บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง เชื่อม
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
เชื่อม ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
89. โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
(โรงเก็บของ)
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
90. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.
ซอย 5 เริ่มจากปาก
ซอย บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง
ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 2,700 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80
จานวน 1 สาย

ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ของหมู่บ้าน ยืดอายุ
การใช้งาน
-เพื่อป้องกันนาท่วม
ขังที่อยู่อาศัย
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร ตามแบบ
ทต.ป่าซาง กาหนด

150,000

150,000

-

-

-

มีสถานที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์
ร้อยละ 70

มีสถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยยืด
อายุการใช้งาน

กองช่าง

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 65 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

150,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันนาท่วมขัง
ร้อยละ 70
ป้องกันอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

91. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เริ่มจากบ้าน
นาย เกาเม้ง แซ่ลี
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 39 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
92. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กว้าง 3 เมตร
คสล.ซอยบ้านพัก
ในการสัญจร
ยาว 65 เมตร
อานนท์ บ้านป่าห้า
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
93. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ถนน คสล.
คสล.บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 -เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ระยะทาง 200 เมตร
เชื่อมบ้านศรียางมูล
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
หมู่ที่ 8 และบ้านป่าซาง
กาหนด
หมู่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

100,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร
ร้อยละ 80
จานวน 1 สาย

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

400,000

400,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

94. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ถนน คสล.
คสล.บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ในการสัญจร
ยาว 500 เมตร
เชื่อมตาบลศรีคา
-เพือ่ ป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
95. โครงการก่อสร้าง
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง รางระบายนา คสล.
รางระบายนา คสล.
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 100 เมตร
บ้านป่าห้า หมู่ 6
ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
96. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
คสล. ซอยทองดี
ในการสัญจร
ยาว 60 เมตร
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
เชื่อม บ้านศรียางมูล
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
หมู่ที่ 8
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

250,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

97. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เริ่มจากบ้าน
นายสมศักดิ์ กันทาแสง
ถึงบ้านนายวิรัตน์
ยังเจริญ ซอย 5
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
98. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เริ่มจากบ้าน
นายสมศักดิ์ ปันฟู
ถึงบ้านนางจันทร์ฟอง
คิดชอบ บ้านป่าห้า
หมู่ที่ 6

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 30 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

120,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 50 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

99. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านพัก
อานนท์ ถึงบ้าน
นายอิ่นแก้ว ทะมา
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
100. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เริ่มจากบ้าน
นายกันทร ชุ่มใจ
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
101. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายการเกษตร
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 60 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 60 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 60 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

102. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 6
(ข้างโรงงาน)
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
103. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยโบสถ์
(เก้าหลัง)
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
104. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนารูปตัวยู จาก
จุดลาเหมืองพ่อขุน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 บ้านสันคือ ม.12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 80 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 80 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ที่อยู่อาศัย
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

250,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
-

2569

2570

105. โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้าม
ลาเหมืองป่ายาง
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
106. โครงการขยายผิวจราจร
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

200,000

-

-

-

107. โครงการซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น
(หัวสะพาน) บ้านแม่คี
หมู่ที่ 7

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขยายผิวจราจรถนน
ภายในหมู่บ้าน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ซ่อมแซมถนน คสล.
เดิมกว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สัญจรได้สะดวก สามารถสัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 80
ป้องกันอุบตั ิเหตุ

กองช่าง

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

108. โครงการซ่อมแซมถนน
ในหมู่บ้าน (หัวสะพาน)
ซอย 1 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 7
109. โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
(หัวสะพาน)
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

-เพื่อให้มีสถานที่จัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน
เพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนน ระยะ
ทางยาว 300 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

มีความพร้อม
ด้านสถานที่
ร้อยละ 70

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่พร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้านเพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

110. โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
111. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 6 เริ่มจาก
บ้านนายสุคา ชัยมูลมั่ง
ถึงบ้าน ร.ต.ภูดติ
คีลาวงษ์ บ้านแม่คี
หมู่ที่ 7
112. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.
บริเวณบ้านนางกัลยา
เลิศแก้ว ถึงบ้าน
นายไพศาล วงหวัน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 40 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รางระบายนา คสล.
ในการสัญจร
ความยาว 100 เมตร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

2569

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่จัด
กิจกรรม
เพียงพอ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70

มีสถานที่เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

ป้องกันอุบัติในการ
สัญจร

กองช่าง

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วม
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

113. โครงการวางท่อ
พร้อมดินถมหลังท่อ
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจรเพื่อ
ป้องกันนาท่วมขัง

ขนาด 0.80 เมตร
จานวน 38 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 1x1
เมตร จานวน 4 ท่อ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ที่อยู่อาศัย
ยาว 60 เมตร
-เพื่อป้องกันอบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

114. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.พร้อม
ฝาปิด เริม่ จากบ้าน
นางปริศนา พรมเชือ
ถึงบ้าน ร.ต.ภูดติ
คีลาวงษ์ ซอย 6
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
115. โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อให้เพียงพอ
ขนาดกว้าง 6 เมตร
อเนกประสงค์ (ศูนย์ใต้) รองรับประชาชนที่เข้า ยาว 8 เมตร ตามแบบ
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
ร่วมกิจกรรมของ
ที่ทต.ป่าซาง กาหนด
หมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วม

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

250,000

-

-

-

-

รองรับ
ประชาชนได้
ร้อยละ 80

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่เพียงพอ
รองรับประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

116. โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนารูปตัวยู เริ่มจาก
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 ถึง
บ้านศาลาอเนกประสงค์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
117. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านป่าห้า
หมู่ที่ 6 และบ้านป่าซาง
หมู่ที่ 2
118. โครงการขยายผิวจราจร
(ถนนหลังคลองถม)
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
เชื่อมบ้านป่าซาง หมู่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ขนาดกว้าง 2 เมตร
ที่อยู่อาศัย
ลึก 2 เมตร ระยะทาง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 1,500 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กว้าง 3.50 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 100 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขยายผิวจราจร
ในการสัญจร
(ถนนหลังคลองถม)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขังที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 80

ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
อาศัยประชาชน

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ฝุ่นละออง

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

119. โครงการซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8

120. โครงการซ่อมแซมถนน
คสล.ในหมู่บ้านและ
ถนนเข้าสู่พืนที่การ
เกษตร บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8
121. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เข้าสู่พืนที่การ
เกษตร เริ่มจาก
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
ถึงบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจากการ
ขนส่ง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ซ่อมแซมถนนสู่พืนที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุก พร้อมบดอัด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

50,000

50,000

50,000

ระยะทาง 300 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

400,000

400,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 200 เมตร ตาม
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2569

2570

(บาท)

(บาท)

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับความ
เสียหายจากการขนส่ง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ซอย 1,2,3,4,5,6
แบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
วางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก (ถนนหลัง
คลองถม)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ระยะทาง 70 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

200,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร/ฝุ่นละออง

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

200,000

200,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รางระบายนา ซอย 5
ในการสัญจร
ระยะทาง 300 เมตร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

วัตถุประสงค์

122. โครงการขยายผิวจราจร -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 ในการสัญจร
123. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก
(ถนนหลังคลองถม)
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
เชื่อมบ้านป่าซางหมู่ที่ 3
124. โครงการวางท่อระบาย
นา คสล. ซอย 2 เริม่
จากบ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8 ถึงบ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3 หลังคลองถม
125. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 5
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

แบบ ผ.02

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

-เพื่อป้องกันนาท่วม
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

126. โครงการซ่อมแซม
ฝารางระบายนา คสล.
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
127. โครงการขยายผิวจราจร
คสล. ซอย 6
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
128. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนา คสล.
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
129. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์
(หลังใหม่) บ้านแม่คี
หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

150,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

350,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
-เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์และทา
กิจกรรมต่าง ๆ

ระยะทาง 500 เมตร
500,000
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ต่อเติมศาลาอเนก
200,000
ประสงค์ ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง
มีสถานที่
มีสถานที่เพียงพอในการ
เพียงพอในการ ใช้ประโยชน์และทา
ใช้ประโยชน์
กิจกรรมต่าง ๆ
ร้อยละ 80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2568
2569

2566

2567

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์และทา
กิจกรรมต่าง ๆ

130. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์
(หลังใหญ่) บ้านแม่คี
หมู่ที่ 9

-เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์และทา
กิจกรรมต่าง ๆ

ต่อเติมศาลาอเนก
ประสงค์ ตามแบบ ทต.
ป่าซาง กาหนด

200,000

-

-

-

-

มีสถานที่
เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80

131. โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนภายใน
หมู่บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ซ่อมแซมผิวจราจร
ภายในหมู่บ้านตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

132. โครงการวางท่อ คสล.
ซอย 3 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 9

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง วางท่อ คสล. ซอย 3
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

133. โครงการขยายไหล่ทาง
ซอย 5 เริ่มจากบ้าน
นางจันทร์หอม สิงห์ตา
ถึงบ้านนายสอน ขันคา
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
134. โครงการขยายไหล่ทาง
ซอย 6 เริ่มจากบ้าน
นายรัตน์ พรมเชือ ถึง
บ้านนางบัว ขันคา
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
135. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 5
เริ่มจากปากซอย ถึง
บ้าน นายปั๋น ยอดมูลคี
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขยายไหล่ทาง ซอย 5
ระยะทาง 300 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขยายไหล่ทาง ซอย 6
ระยะทาง 300 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันนา
ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 79 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

136. โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อให้มีสถานที่
อเนกประสงค์(หลังใหม่) เพียงพอและรองรับ
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
ประชาชนในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน
137. โครงการลอกรางระบาย -เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
นา คสล.ภายในหมู่บา้ น
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
138. โครงการขยายไหล่ทาง -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ซอย 5 เริ่มจากบ้าน
ในการสัญจร
นายสอน ขันคา
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร ตามแบบ
ทต.ป่าซาง กาหนด

500,000

-

-

-

-

มึความปลอดภัย -สถานที่มีความ
รองรับผู้เข้าร่วม ปลอดภัย รองรับ
กิจกรรมได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ร้อยละ 90

กองช่าง

ความยาว 1,000 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ความยาว 79 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันนาท่วมขัง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

139. โครงการขยายไหล่ทาง
ซอย 6 เริ่มจากบ้าน
นายรัตน์ พรมเชือ ถึง
บ้านนางบัว ดวงเกิด
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
140. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนา คสล. ซอย
1/1 จากบ้านนายแถม
กรกฏกาจร ถึงบ้าน
นายณรงค์ หน่อเป็ง
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
141. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนา คสล.
ซอย 1 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 9

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

งบประมาณ
2568
2569

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2566

2567

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ความยาว 90 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

150,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 0.40
ในการสัญจร
เมตร ยาว 65 เมตร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 0.40
ในการสัญจร
เมตร ยาว 95 เมตร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

142. โครงการขุดลอก
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
กลางบ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ในการสัญจร
ยาว 1,500 เมตร
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
143. โครงการซ่อมแซม
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ความยาว 150 เมตร
ฝารางระบายนา
ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
(เดิมที่ชารุด )
กาหนด
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
144. โครงการก่อสร้างราว
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
เหล็กกันตก บ้านแม่คี ในการสัญจร
กาหนด
หมู่ที่ 9
145. โครงการก่อสร้างราว
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ระยะทาง 40 เมตร
เหล็กกันตก ปากทาง ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ซอย 1 พร้อมเรียงหิน
กาหนด
ลิบแล็ปและราวกัน
ซอย 3 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร
-ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ การสัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 70
ปลอดภัย

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

146. โครงการก่อสร้างรัว
รอบประปาบาดาล
(หลังหอประชุม)
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
147. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 1/1 ถึงทาง
แยกบ้านนางอารีรัตน์
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
148. โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมทางเดินศาลา
อเนกประสงค์
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รัวตาข่าย สูง 2 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

มีความปลอดภัย ป้องกันความปลอดภัย
ร้อยละ 60
ของระบบประปา
บาดาล

กองช่าง

ถนน คสล.ซอย 1/1
ถึงทางแยกบ้าน
นางอารีรัตน์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ หลังคาคลุมทางเดิน
ประโยชน์ในการจัด
เชื่อมศาลาอเนกกิจกรรมของหมู่บ้าน ประสงค์หลังเก่าและ
หลังใหม่ ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

400,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ สามารถสัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 70
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

มีสถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน
ร้อยละ 70

กองช่าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อความปลอดภัยใน
การเปิด-ปิดนาประปา
บาดาลของหมู่บ้าน
-เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

149. โครงการก่อสร้าง
โรงเก็บของกลุ่มแม่บ้าน
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
150. โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามนาเปิน
(ข้างศูนย์หลังเก่า)
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
151. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ทับถนน
คอนกรีต เริม่ จาก
ซอย 5 ถึงบ้านเก้าหลัง
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10

วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เต้นท์
เก้าอี โต๊ะ ฯลฯ
ของหมู่บ้าน
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โรงเก็บของ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

400,000

-

-

-

-

ที่เก็บของ
เพียงพอ
ร้อยละ 70

มีสถานที่สาหรับเก็บ
ของใช้ของหมู่บ้าน

กองช่าง

สะพานข้ามนาเปิน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถ
ร้อยละ 70
สัญจรไปมา ได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย
ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ

กองช่าง

400,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหาฝุ่น
ร้อยละ 70
ละออง และลดการเกิด
อุบติเหตุได้

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ถนนลาดยางเริ่มจาก
ในการสัญจร
ซอย 5 ถึงบ้านเก้าหลัง
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

152. โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง เริ่มจากหน้า
ฌาปนสถาน
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10 ถึงบ้านสันโค้ง
ต.ป่าตึง
153. โครงการซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
154. โครงการต่อเติมอาคาร
คลุมทางเดิน บริเวณ
ฌาปนสถาน
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ถนนลาดยาง
ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น กาหนด
ละออง

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง
ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละออง และลดการเกิด
อุบติเหตุได้

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ลงหินคลุก
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-เพื่อให้มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในหมู่บ้าน สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เพียงพอ

ขนาดกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 8 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

รองรับผู้เข้าร่วม มีสถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมได้ร้อย และสามารถรองรับ
ละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เพียงพอ

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

155. โครงการก่อสร้าง
ราวเหล็กกันตกบริเวณ
ปากซอย 1
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
156. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 1/1
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
157. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น
(เก้าหลัง)
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ความยาว 15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ในการสัญจร
สัญจร

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

158. โครงการปรับปรุง
ถนน ซอย 2
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
159. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 1/2
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
160. โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามนาเปิน
ซอย 5 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
161. โครงการก่อสร้าง
ห้องนาสาธารณะ
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 5 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 300 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจรไปมา
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

360,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

800,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

กองช่าง

-เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน

200,000

-

-

-

-

จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

162. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.จากจุดตรงข้าม
วัดดอยเทพนิมิตร
หมู่ที่ 10
163. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์หลังตลาด
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
164. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองนาสาธารณะ
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 300 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ศาลาอเนกประสงค์
ประโยชน์ในการจัด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กิจกรรมของหมู่บ้าน กาหนด

360,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ -ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
-ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

450,000

-

-

-

-

สามารถใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองนา
สาธารณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานที่
พักผ่อน

200,000

-

-

-

-

มีสถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน
ร้อยละ 70
มีแหล่ง
ท่องเที่ยว /
พักผ่อน
จานวน 1 แห่ง

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลป่าซาง และ
สามารถสร้างรายได้ให้
คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

165. โครงการปรับปรุง
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองนาสาธารณะ
รอบหนองนา
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 สาธารณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานที่
พักผ่อน
166. โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่ง
กลางนา พร้อมสะพาน ท่องเที่ยว/พักผ่อน
(หนองนาสาธารณะ)
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11
167. โครงการปรับปรุง
คอสะพาน ซอย 10
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568
2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

ศาลากลางนาพร้อม
สะพาน
(หนองนาสาธารณะ)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

400,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

มีแหล่ง
ท่องเที่ยว /
พักผ่อน
จานวน 1 แห่ง

กองช่าง

-

-

จานวน 1 แห่ง

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลป่าซาง และ
สามารถสร้างรายได้ให้
คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน
ส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว/พักผ่อน

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

นาไหลได้สะดวก /
ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

168. โครงการขยายสะพาน
ลานาจัน บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านเด่น
ม.4 ตาบลสันทราย
169. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่าง ซอย 1
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

170. โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

-เพื่อเป็นสถานที่ออก
กาลังกายให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องฝุ่นละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขนาดกว้าง 22 เมตร
ยาว 50 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

700,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

360,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหาฝุ่น
ร้อยละ 70
ละอองและอุบัตเิ หตุใน
การสัญจร

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

สนามฟุตซอล
-ประชาชนมีสถานที่
จานวน 1 แห่ง ออกกาลังเล่นฟุตซอล

กองช่าง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นาไหลได้สะดวก /
ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

171. โครงการซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พืนที่การเกษตร
โดยลงหินคลุก
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

172. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 3
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
173. โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
หน้าบ้านนายสุม่ ศรีธิ
ถึงหน้าสามแยก
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อลดความสูญเสีย
ของผลผลิตทาง
การเกษตรจากการ
ขนส่ง
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อให้การสัญจรได้
สะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

100,000

100,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ สัญจรได้สะดวก อัตรา
ร้อยละ 70
การสูญเสียของผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 80

กองช่าง

วางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

350,000

-

-

-

-

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ร้อยละ 70

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง
และอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจร
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เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

174. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เริ่มจากหน้าบ้าน
นายกา รินนายรักษ์
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
175. โครงการวางท่อระบาย
นา คสล.พร้อมบ่อพัก
เริ่มจากหน้าบ้าน
นายสุรทิน ถึงหน้าบ้าน
นางสายทอง วงศ์ศรี
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
176. โครงการก่อสร้าง
ห้องนาบริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์
บ้านสันคือ หมูที่ 12

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ถนน คสล. ระยะทาง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 25 เมตร
ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ วางท่อ คสล.พร้อม
ในการสัญจร
บ่อพัก ตามแบบ ทต.
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ป่าซางกาหนด
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน

100,000

-

-

-

-

ป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง
ร้อยละ 70

350,000

-

-

-

-

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ร้อยละ 60

-เพื่ออานวยความ
สะดวกประชาชน
ผู้มาร่วมกิจกรรม

100,000 100,000

-

-

-

-อานวยความ
สะดวก
ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ห้องนา บริเวณศาลา
อเนกประสงค์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองให้ประชาชน
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจร

กองช่าง

สามารถอานวยความ
สะดวกประชาชนผู้มา
ร่วมงาน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

177. โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมวด 5
บ้านสันคือ หมูที่ 12
178. โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
(เก็บของ) บ้านสันคือ
หมู่ที่ 12
179. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ หนองนา
สาธารณะของหมู่บ้าน
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

แบบ ผ.02

2569
(บาท)

-เพื่อใช้ในการรองรับ
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของหมู่บ้าน
-เพื่อเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
ยืดอายุการใช้งาน

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

150,000

-

-

-

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-เพื่อปรับปรุงให้เป็น
สถานที่ออกกาลังกาย
ของหมู่บ้าน

หนองนาสาธารณะ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

300,000

300,000

300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2570
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80
มีสถานที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์
ร้อยละ 70

สามารถรองรับจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เพียงพอ
มีสถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ช่วยยืด
อายุการใช้งาน

กองช่าง

มีสถานที่สาหรับออก
กาลังกายในหมู่บ้าน

กองช่าง

300,000 มีสถานทีออก
กาลังกาย
ร้อยละ 70
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

180. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.
ซอย 3 บ้านสันคือ
หมู่ที่ 12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อป้องกันปัญหา ซอย 8 กว้าง 0.40 เมตร
นาท่วมขังที่อยู่อาศัย ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร
ของประชาชน
ยาว 135 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
181. โครงการก่อสร้างโรงคัด -เพื่อใช้เป็นสถานที่ โรงคัดแยกขยะ
แยกขยะในหมู่บ้าน
คัดแยกขยะใน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
สันคือ หมู่ที่ 12
หมู่บ้าน
กาหนด
182. โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อก่อสร้างศาล
ศาลาพ่อบ้าน
พ่อบ้าน บ้านสันคือ
พ่อบ้าน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
หมู่ที่ 12
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

380,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 80

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง
และอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

มีสถานที่คัดแยกขยะใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

-

-

-

-

มีสถานที่
คัดแยกขยะ
ร้อยละ 70
มีสถานที่ไว้ทา
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

มีสถานที่ไว้ทากิจกรรม
ในหมู่บ้าน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

183. โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตที่ชารุดภายใน
หมู่บ้านสันคือ
หมู่ที่ 12

-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง
-เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร
184. โครงการปรับปรุงตลาด -เพื่อให้ตลาดชุมชน
ชุมชนบ้านสันคือ
สามารถรองรับ
หมู่ที่ 12
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้ดีขึน
185. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกันฝุ่น
คสล. เข้าสู่พืนที่
ละออง
การเกษตร
-เพื่อป้องกัน
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 อุบัติเหตุในการ
สัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ถนน คสล. ในหมู่บ้าน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

-

-

ป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง
ร้อยละ 70

-ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองให้ประชาชน
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

ตลาดชุมชนบ้านสันคือ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

มีตลาดชุมชนที่
สะดวก สบาย
ขึน

สามารถรองรับ
กองช่าง
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้ดีขึน

ถนน คสล. ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง
ร้อยละ 70

-ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองให้ประชาชน
-ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

186. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เข้าสูฌ
่ าปนสถาน
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13

-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก
-เพื่อป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง
187. โครงการขยายไหล่ทาง -เพื่อป้องกัน
ถนนภายในหมู่บ้านป่าดู่ อุบัติเหตุในการ
หมู่ที่ 13.
สัญจร
188. โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อป้องกัน
คสล.ซอยข้างศาลา
อุบัติเหตุ ในการ
อเนกประสงค์
สัญจร
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ถนน คสล.
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

-

-

สัญจรไปมาได้
สะดวก
ร้อยละ 80

สามารถสัญจรได้สะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

300,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร

กองช่าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

300,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
ร้อยละ 80
ป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
ร้อยละ 80

ป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

189. โครงการขุดสระ
กักเก็บนา บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 13
190. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บนา
พระราชดาริแม่เปิน
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
191. โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
เชื่อมบ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีนาใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
การเกษตรเพียงพอ
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บนาพระราช
ดาริแม่เปิน เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
-เพื่อให้สัญจรได้
สะดวก
-เพื่อป้องกันปัญหา
ฝุ่นละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สระกักเก็บนา
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
อ่างเก็บนาแม่เปิน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,500 เมตร พืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
625 ตร.ม.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

500,000

500,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 80

2,000,000

-

-

-

-

มีสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ตาบล

2,000,000

-

-

-

-

สัญจรไปมาได้
สะดวก
ร้อยละ 80

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีนาใช้ในการ อุปโภค
บริโภค การเกษตร
เพียงพอ
มีสถานที่ท่องเที่ยวใน
ตาบลสาหรับพักผ่อน
หย่อนใจ
สามารถสัญจรได้สะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

กองช่าง
อบจ.ชร และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กองช่าง
อบจ.ชร และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

192. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา คสล.ซอย 2
บ้านแม่สลอง หมู่ 14
193. โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.เข้าสู่พืนที่
การเกษตร
ซอย 1 บริเวณข้าง
วัดแม่สลอง หมู่ที่ 14
194. โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ซอย 2
บ้านนายกองเหรียญ
โทชัยภูมิ
บ้านแม่สลอง หมู่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
อาศัยของประชาชน
และป้องกันอุบัติเหตุ
พืชผลทางการเกษตรไม่
เกิดความเสียหาย

กองช่าง

พืชผลทางการเกษตรไม่
เกิดความเสียหาย

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตในทาง
การเกษตร ไม่เกิด
ความเสียหาย

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 70

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

สามารถขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้
ร้อยละ 70

-เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตในทาง
การเกษตร ลดความ
เสียหาย

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

650,000

-

-

-

-

สามารถขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้
ร้อยละ 70

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

195. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. เริ่มจากบ้าน
นางธรรมา ถึงบ้าน
นางศิริลักษณ์
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
196. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนา ซอย 4
(เจาะวางท่อ)
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ สามารถสัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 70
ป้องกันอุบตั ิเหตุ
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยประชาชน
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหานาท่วมขัง
ร้อยละ 70
ทีอ่ ยู่อาศัย /ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1,500,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ สามารถสัญจรได้สะดวก
ร้อยละ 70
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รางระบายนา ซอย 4
(เจาะวางท่อ)
ระยะทาง 100 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
197. โครงการก่อสร้าง
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนลาดยาง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ในการสัญจร
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

198. โครงการขุดลอกราง
ระบายนา ภายใน
หมู่บ้านแม่สลอง
หมู่ 14
199. โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. ซอย 1-2
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
200. โครงการซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พืนที่การ เกษตร
โดยลงหินคลุก
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
201. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขุดลอกรางระบายนา
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

-

-

ซ่อมแซมถนน คสล.
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ลงหินคลุกเข้าสู่พืนที่
การเกษตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ต่อเติมศาลาอเนก
ประสงค์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

800,000

-

-

100,000

-

400,000

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหานาท่วมขัง
ร้อยละ 70
ทีอ่ ยู่อาศัย /ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-

-

ลดอุบัตเิ หตุ
ร้อยละ 60

สามารถสัญจรได้สะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

-

-

-

ประชาชนสัญจร ประชาชนสัญจรได้
ได้สะดวก
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 70
ในการสัญจร

กองช่าง

-

-

-

รองรับผู้เข้าร่วม รองรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
กิจกรรมได้เพียงพอ
ร้อยละ 80

กองช่าง

หน้า 235

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

202. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 1/2
บ้านนายสังวร
อินต๊ะยะ ถึงบ้าน
นายสุชาติ จินะกาศ
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
203. โครงการถมดินบริเวณ
ฌาปนสถาน
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
204. โครงการลอกรางระบาย
นา คสล. ซอย 1
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กาหนด
ในการสัญจร

450,000

-

-

-

-

ลดอุบัตเิ หตุ
ร้อยละ 60

-เพื่อใช้จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

มีความปลอดภัย สามารถใช้จัดกิจกรรม
ร้อยละ 80
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

เพื่อป้องกันนาท่วมขัง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

50,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 80

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถสัญจรได้สะดวก
ป้องกันฝุ่นละออง

ป้องกันนาท่วมขัง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

205. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เข้าสู่พืนที่
การเกษตร (ป่าอ้อ)
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
206. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ป่าชุมชน เริ่มจาก
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
ถึงบ้านป่าดู่ หมู่ 13
207. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
208. โครงการก่อสร้างราง
คสล.จากแม่นา
แม่สลองสู่พืนที่เกษตร
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

700,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

มีความปลอดภัย ประชาชนมีความ
ร้อยละ 80
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

มีนาใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอร้อยละ
70

กองช่าง

-เพื่อให้มีสถานที่ใน
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 200 เมตร ตาม
ในหมู่บ้าน
แบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
เพื่อให้มีนาใช้ใน
รางระบายนา คสล.
การเกษตรอย่าง
บริเวณฝายป่าอ้อ
เพียงพอ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เกษตรมีนาใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

209. โครงการขุดสระกักเก็บ เพื่อกักเก็บนาไว้ใช้
นา (ข้างตลาดแม่สลอง) ในการอุปโภค บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 บริโภค การเกษตร
210. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ซอย 1 บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สระกักเก็บนา ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอย 1 ตามแบบ
ในการสัญจร
ทต.ป่าซาง กาหนด

211. โครงการก่อสร้างถนน -ป้องกันอุบัติเหตุใน
คสล.เข้าสู่พืนที่
การสัญจร
การเกษตร (ป่าอ้อ)
ซอย 1/8 บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ซอย1/8 (ป่าอ้อ)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

-

-

-

-

มีนาใช้อย่าง
เพียงพอ

500,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม ป้องกันนาท่วมขัง
ขัง ร้อยละ 80

กองช่าง

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

300,000 300,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีนาใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

212. โครงการซ่อมแซมเมรุ
ฌาปนสถาน
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
213. โครงการลาดยาง
ถนนเข้าสู่พืนที่การ
เกษตร บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14
214. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

100,000

100,000

-

-

ปลอดภัย
ร้อยละ 90

มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน

กองช่าง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด

300,000

300,000

300,000

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-เพื่อใช้จัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมได้
เพียงพอ ปลอดภัย

300,000

-

-

-

-

รองรับผู้ร่วมงาน สามารถรองรับ
ร้อยละ 80
ผู้ร่วมงานได้ และมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

วัตถุประสงค์
-เพื่อรองรับการใช้
งานอย่างปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

215. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.(เส้นโรงโม่หิน)
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
เชื่อม ตาบลศรีคา
216. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (จุดตู้ยามตารวจ
เก่า) บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้าน
ป่าเมียง หมู่ที่ 15
217. โครงการขุดบ่อนา
สาธารณะฝายบอน
ฝายป่าอ้อถึงลานา
แม่สลอง บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้
ร้อยละ 80
สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาท่วม
พืนที่การเกษตร

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 80

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดกว้าง 1 เมตร
ลึก 1 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันนาท่วมขัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

218. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนาพร้อมฝาปิด
ตามแนวถนนจาก
ซอย 5 ถึงลาเหมือง
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15
219. โครงการก่อสร้างถังเก็บ
นา คสล.ประจาหมู่บ้าน
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15
220. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. (บ้านป่ากล้วย)
ต่อถนน คสล.เดิม
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง -รางระบายนา พร้อม
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ฝาปิด ขนาดกว้าง
ในการสัญจร
0.80 เมตร ยาว 250
เมตร ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
-เพื่อให้มีนาใช้ในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร
อุปโภค บริโภค
ยาว 6 เมตร
เพียงพอ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 3 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 164 เมตร
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

ป้องกันปัญหานาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

200,000

-

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 80

ประชาชนมีนาใช้
เพียงพอ

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
ป้องกันฝุ่นละออง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

221. โครงการก่อสร้างถนน
คสล .(บ้านเย้านิคม)
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15

222. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 8
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 61 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 61 เมตร
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุใน
ร้อยละ 80
การสัญจร
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

270,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุใน
ร้อยละ 80
การสัญจร
ป้องกันฝุ่นละออง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

223. โครงการขยายเขตไฟกิ่ง -เพื่อให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านป่าซาง ทั่วถึง
หมู่ที่ 3
-เพื่อป้องกัน
อาชญากรรม
224. โครงการขุดเจาะบ่อ
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร การเกษตรเพียงพอ
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
225. โครงการก่อสร้างหลังคา -เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย
คลุมทางเดิน บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
226. โครงการวางท่อ คสล. -เพื่อเพิ่มพืนที่สัญจร
พร้อมบ่อพักภายใน
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
หมู่บ้าน บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

แสงสว่างทั่วถึง
ร้อยละ 80

มีแสงสว่างทั่วถึง
ป้องกันอาชญากรรม

กองช่าง

มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-

100,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60

ศูนย์เก็บของด้านทิศใต้
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-

-

250,000

-

-

เพิ่มพืนที่ใช้สอย เพิ่มพืนที่ใช้สอย
ร้อยละ 60

กองช่าง

200,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง ร้อยละ 80

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

เพิ่มพืนที่สัญจร
ป้องกันนาท่วมขัง
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ที่

โครงการ

227. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3
228. โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมทางเดินบริเวณ
ฌาปนสถาน
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
229. โครงการก่อสร้าง
สะพานเข้าสู่พืนที่
การเกษตร
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

100,000

100,000

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 80

-เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มพืนที่ใช้สอย
ร้อยละ 80
ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

-

250,000

-

-

ขนถ่ายผลผลิต
ได้สะดวก
ร้อยละ 80

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-เพื่อให้การขนถ่าย
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ผลผลิตทางการเกษตร กาหนด
สะดวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

การขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
สะดวก
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ที่

โครงการ

230. โครงการปรับปรุงถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บา้ น
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
ถึง บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
231. โครงการก่อสร้างเมรุ
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
รวม

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อให้การขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวก
-เพื่อให้การจัดการศพ
เป็นไปด้วยความ
ปลอดภัย

231 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-

-

-

-

1,000,000

ป้องกันอุบัติ
ร้อยละ 80

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

-

-

-

-

1,000,000

ปลอดภัย
ร้อยละ 80

131,040,000

69,700,000

36,500,000

33,750,000

36,650,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร
-การขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้
สะดวก
การจัดการศพเป็นไป
ด้วยความปลอดภัย

หน้า 245

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน การพาณิชย์

ที่
1.

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา

2.

โครงการขยายเขต
ระบบประปา

3.

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีน้าสะอาดใช้
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ
-เพื่อให้มีน้าสะอาดใช้
ในการอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
สะอาดในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอด
ทังปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด
หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด
หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 มีน้าสะอาดใช้

2569

2570

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพียงพอ
ร้อยละ 80
5,000,000 มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 80
5,000,000 มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอตลอด
ทังปี ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

มีน้าสะอาดใช้เพียงพอ

กองช่าง

มีน้าสะอาดใช้เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค
เพียงพอตลอดทังปี

กองช่าง
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ที่
4.

5.

6.

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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ที่
7.

8.

9.

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

โครงการ

10. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
11. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
12. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

13. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
14. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
15

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
16. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
17. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

-

-

-

-

มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

18. โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน้าประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15
19. โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้าประปา
ภายในเขตต้าบล
ป่าซาง
รวม
19 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

(บาท)

(บาท)
-

เพื่อปรับปรุงระบบสูบ สูบน้าประปาโดยใช้
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก้าหนด

500,000

เพื่อให้มีน้าสะอาดใช้
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ

300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ระบบน้าประปา ตาม
แบบ ทต.ป่าซางก้าหนด

300,000

งบประมาณ
2568

แบบ ผ.02

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีน้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 90

300,000 มีน้าสะอาดใช้

เพียงพอ
ร้อยละ 90
22,800,000

15,300,000

15,300,000

15,300,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงระบบสูบ
น้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

กองช่าง

มีน้าสะอาดใช้
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ

กองช่าง

15,300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน การเกษตร

ที่
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการขุดลอกลา
เหมืองสาธารณะ

โครงการปรับปรุง
หนองยาว
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุง
หนองนาหลุก
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
การเกษตรเพียงพอ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อให้มีนาสะอาดใช้ หนองยาว บ้านร่องคี
สาหรับบริโภค อุปโภค หมู่ที่ 1 ตามแบบ ทต.
เพียงพอ
ป่าซางกาหนด
-เพื่อให้มีนาสะอาดใช้ หนองหลุก บ้านร่องคี
สาหรับบริโภค อุปโภค หมู่ที่ 1 ตามแบบ ทต.
เพียงพอ
ป่าซางกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีนาใช้เพียงพอ

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 70

500,000

-

-

-

-

มีนาสะอาดใช้
เพียงพอ 60

500,000

-

-

-

-

มีนาสะอาดใช้
เพียงพอ 60

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ป้องกันนาท่วมขัง
-มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

มีนาสะอาดใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ
มีนาสะอาดใช้สาหรับ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ

กองช่าง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

โครงการก่อสร้าง
ฝายนาล้น

-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

5.

โครงการขุดลอก
หนองหลุก
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1

เพื่อเป็นแหล่งนาใน
การทานาประปา
หมู่บ้าน

6.

โครงการก่อสร้าง
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ฝายนาล้นบริเวณ
ใช้เพียงพอตลอดทังปี
ลาเหมืองสาธารณประโยชน์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝายนาล้นในพืนที่
การเกษตร หมู่ที่ 1-15
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขุดลอกหนองนาพืนที่
9,800 ตร.เมตร ความลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร เพื่อกัก
เก็บนา ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
ฝายนาล้น ลาเหมือง
สาธารณประโยชน์
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ

500,000

500,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

300,000

300,000

300,000

-

-

เกษตรกรมีนาใช้ เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอ
เพียงพอตลอดทังปี
ร้อยละ 70

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

-ป้องกันนาท่วมขัง
-มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

7.

โครงการขุดลอกลา
เหมืองสาธารณะ
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
โครงการขุดลอกลา
เหมืองกลางสัน
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2

8.

9.

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทังปี
-เพื่อให้มีนาใช้ในการ
ทาการเกษตรเพียงพอ
-เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร
โครงการขุดลอกลา -เพื่อให้มีนาใช้ในการ
เหมืองกลาง
ทาการเกษตรเพียงพอ
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 -เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

300,000

-

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

500,000

500,000

-

-

-

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 80

เกษตรกรมีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทังปี
มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ เพิ่มผลผลิต

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 80

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ เพิ่มผลผลิต

กองช่าง
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

10. โครงการปรับปรุง
ฝายป่าอ้อ บ้าน
แม่สลองใน หมู่ที่ 4
11. โครงการขุดลอก
ลานาแม่สลอง
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
12. โครงการขุดลอกลา
เหมืองป่าอ้อ
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
13. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะ
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ใช้เพียงพอตลอดทังปี
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทังปี
-เพื่อป้องกันนาท่วม
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทังปี
-เพื่อป้องกันนาท่วม
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดทังปี
-เพื่อป้องกันนาท่วม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปรับปรุงฝายป่าอ้อ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขุดลอกลานาแม่สลอง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

200,000

200,000

-

500,000

500,000

-

-

-

ขุดลอกลาเหมืองป่าอ้อ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

200,000

-

-

-

ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ในหมู่บ้าน ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

300,000

300,000

300,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 80
มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 70
มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 70
มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดทังปี

กองช่าง

-มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทังปี
-ป้องกันนาท่วม

กองช่าง

-มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทังปี
-ป้องกันนาท่วม

กองช่าง

-มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดทังปี
-ป้องกันนาท่วม

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

14. โครงการขุดลอก
อ่างเก็บนาห้วยใจ
บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 5
15. โครงการซ่อมแซม
ฝายคสล.
ลาเหมืองใหม่
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
16. โครงการขุดลอกลา
เหมืองสาธารณะ
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
17. โครงการขุดลอก
หนองนาสาธารณะ
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

ประชาชนมีนาใช้
เพียงพอตลอดทังปี

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ซ่อมแซมฝาย คสล.
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา ลูกที่ 4,5,6 ตามแบบ ทต.
ใช้เพียงพอตลอดปี
ป่าซางกาหนด

500,000

300,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

-ป้องกันนาท่วมขัง
-เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดปี

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ใช้เพียงพอตลอดปี
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

300,000

300,000

300,000

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

กองช่าง

200,000

200,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

-ป้องกันนาท่วมขัง
-เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดปี
มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีนาใช้
เพียงพอตลอดทังปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกอ่างเก็บนา
ห้วยใจ ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ
ทต.ป่าซางกาหนด
ขุดลอกหนองนาสาธารณะ
หมู่บ้าน ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

18. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองขุน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
เชื่อมบ้านสันคือ
หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีนาใช้ในการ
ทาการเกษตรเพียงพอ
-เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร

19. โครงการขุดสระกัก -เพื่อให้มีนาใช้อุปโภค
เก็บนา (หนองหล่ม) บริโภค การเกษตร
บ้านป่าห้า
เพียงพอ
20. โครงการขุดลอก
หนองนาสาธารณะ
(หนองหล่ม)
เพื่อกักเก็บนา
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6

-เพื่อให้มีนาใช้อุปโภค
บริโภค การเกษตร
เพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกลาเหมืองขุน
กว้าง 3.00 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร
ความยาว 6,000 เมตร
ปริมาณขุดตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
-ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พืนที่
รวม 4,900 ตร.เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ลึกเฉลีย่ 3 เมตร พืนที่รวม
4,900 ตร.เมตร ตามแบบ
ทต.ป่าซาง กาหนด

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

500,000

500,000

-

-

-

มีนาใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 80

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

กองช่าง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ เพิ่มผลผลิต

กองช่าง

-ป้องกันนาท่วมขัง
-เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตลอดปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

21. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองสาธารณะ
บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8
22. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองป่าเปา
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
เชื่อมบ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8
23. โครงการขุดลอก
ลาเหมืองลุงโท
บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-เพื่อให้มีนาใช้ในการ ขุดลอกลาเหมืองป่าเปา
ทาการเกษตรเพียงพอ ความกว้าง 3.00 เมตร
-เพื่อเพิ่มผลผลิตและ ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
รายได้ให้แก่เกษตรกร ความยาว 8,200 เมตร
ปริมาณขุด ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
-เพื่อให้มีนาใช้ในการ ขุดลอกลาเหมืองลุงโท
ทาการเกษตรเพียงพอ ความกว้าง 3.00 เมตร
-เพื่อเพิ่มผลผลิตและ ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
รายได้ให้แก่เกษตรกร ความยาว 8,200 เมตร
ปริมาณขุดตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

-

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 70
มีนาใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอ ร้อย
ละ 80

มีนาใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ เพิ่มผลผลิต

กองช่าง

มีนาใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอ
ร้อยละ 80

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ เพิ่มผลผลิต

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

24. โครงการขุดลอก
ลาเหมือง เริ่มจาก
บ้านนายถา ปูแต้ ถึง
บ้านนายเมือง
ยอดมูลคี บ้านแม่คี
หมู่ที่ 9
25. โครงการก่อสร้าง
ฝายนาล้น บริเวณ
เหมืองป่ายาง
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11
26. โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งพัง บริเวณ
ฌาปนสถาน
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขุดลอกลาเหมือง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

200,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ขัง
ร้อยละ 80

ป้องกันนาท่วมขังที่อยู่
อาศัย

กองช่าง

-เพื่อให้เกษตรกรมีนา ฝายเหมืองป่ายาง
ใช้เพียงพอ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง กาหนด

200,000

-

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60

เกษตรกรมีนาใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-เพื่อป้องกันนาเซาะ
ตลิ่งพัง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาเซาะ ป้องกันนาเซาะตลิ่ง
ร้อยละ 70
ป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พนังกันตลิ่งพัง
บริเวณฌาปนสถาน
บริเวณ ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

27. โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งพัง (แม่นาจัน)
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11
28. โครงการขุดลอก
นาจัน บ้านหนองอ้อ
หมู่ 11

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันนาเซาะ
ตลิ่งพัง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-เพื่อให้นาไหลผ่านได้
สะดวก
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง

29. โครงการขุดลอก
-เพื่อให้เกษตรกรมีนา
ลาเหมืองสาธารณะ ใช้เพียงพอตลอดทังปี
บ้านหนองอ้อ หมู่ 11
30. โครงการก่อสร้างฝาย -เพื่อให้สามารถกักนา
นาล้น บริเวณที่นา ใช้ในการเกษตร
นายจันทร์ ยาวุฒิ
เพียงพอ
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนังกันตลิ่งพังแม่นาจัน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขุดลอกแม่นาจัน
บริเวณบ้านหนองอ้อ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะในหมู่บา้ น
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-ฝายนาล้น บริเวณที่นา
นายจันทร์ ยาวุฒิ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

200,000

-

-

-

-

ป้องกันนาเซาะ
ร้อยละ 70

ป้องกันนาเซาะตลิ่ง
ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

นาไหลได้สะดวก /
ป้องกันนาท่วมขัง

กองช่าง

300,000

-

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 70

เกษตรกรมีนาใช้
เพียงพอตอลดทังปี

กองช่าง

100,000

100,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

31. โครงการซ่อมแซมฝาย
นาล้น บริเวณที่นา
นายสุทัศน์ จุ่มพนัส
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
32. โครงการซ่อมแซม
ฝายนาล้น
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
33. โครงการกาจัดสิ่งกีด
ขวางและวัชพืชทางนา
ลาเหมืองพ่อขุน
34. โครงการซ่อมแซม
ฝายนาล้น บริเวณ
ที่นานายสมคิด คานิล
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้สามารถกัก
นาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
-เพื่อป้องกันนาท่วม
-เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
-เพื่อให้สามารถกัก
นาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ซ่อมแซมฝายนาล้น
บริเวณที่นานายสุทัศน์
จุ่มพนัส ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด
ฝายนาล้น
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ลาเหมืองพ่อขุน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
-ซ่อมแซมฝายนาล้น
บริเวณที่นานายสมคิด
คานิล ตามแบบ ทต.
ป่าซางกาหนด

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

-

-

ป้องกันนาท่วม
ร้อยละ 70

ป้องกันนาท่วมพืนที่
การเกษตรและมีนาใช้
เพียงพอ
เกษตรกรได้ใช้นาอย่าง
ทั่วถึงในการทาเกษตร

100,000

100,000

-

-

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 60

มีนาใช้ในการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35. โครงการขุดลอกลานา -เพื่อกาจัดวัชพืชที่กีด ขุดลอกลานาแม่สลอง
แม่สลอง
ขวางทางนาไหล
พืนที่ตาบลป่าซาง
-เพื่อป้องกันนาท่วมขัง ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
36. โครงการก่อสร้างฝาย -เพื่อป้องกันนาท่วม
ฝายคอนกรีต (ฝาย
คอนกรีต (ฝายบอน) พืนที่การเกษตร
บอน) ฝายป่าอ้อ
ป่าอ้อ บ้านแม่สลอง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
หมู่ที่ 14
กาหนด
37. โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
ฝายชะลอนา (ฝายแม้ว)
ชะลอนา (ฝายแม้ว) การเกษตร
จานวน 5 จุด
บริเวณลานาแม่สลอง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
บ้านแม่สลอง
กาหนด
หมู่ที่ 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 กาจัดวัชพืช
ร้อยละ 60

500,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีนาใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
ร้อยละ 80

มีนาใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

มีนาใช้เพื่อ
การเกษตร
ร้อยละ 80

มีนาใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

38. โครงการก่อสร้าง
โรงเก็บพืชผลทาง
เกษตรตาบลป่าซาง
39. โครงการก่อสร้างลาน
ตากผลผลิตทางการ
เกษตรตาบลป่าซาง
รวม

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ
พืชผลทางการเกษตร
บริการประชาชน
เพื่อใช้เป็นสถานที่
สาหรับตากผลผลิต
ทางการเกษตรบริการ
ประชาชน

39 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ปีละ 1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่เก็บ
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ปีละ 1 แห่ง

ประชาชนมีสถานที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

15,500,000

10,000,000

5,300,000

4,200,000

4,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน สาธารณสุข

ที่
1.

โครงการ
โครงการอบรมจัดตั้ง
ธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการคัด
แยกขยะและจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธีตาม
ประเภทขยะ
-เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนรู้และเข้าใจ
การการคัดแยกขยะ
และนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จัดตั้งธนาคาร
ขยะครบทุก
หมู่บ้าน
ร้อยละ 100

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะและนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
2.

3.

โครงการ
โครงการกาจัดขยะใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง

โครงการรณรงค์
ป้องกันมลภาวะ
เป็นพิษ

วัตถุประสงค์
-เพื่อบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง
-เพื่อป้องกันปัญหาโรค
ที่เกิดจากขยะ
-เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชน ผู้ประกอบ
การร่วมกันป้องกัน
ปัญหามลภาวะ
เป็นพิษ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 กาจัดขยะใน

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

100,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

พื้นที่ร้อยละ
100

100,000

100,000

100,000

100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 70
สามารถนาไปใช้
ในชีวิตได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สามารถจัดการขยะ
และป้องกันโรคจาก
ขยะในพื้นที่ได้

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชน ผู้ประกอบ
การให้ความร่วมมือใน
การป้องกันมลภาวะ
เป็นพิษ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
4.

โครงการ
โครงการลดปริมาณ
ขยะแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างจิตสานึก
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่
ชุมชน
-เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะของเทศบาล
-เพื่อสร้างรายได้เสริม
จากขยะให้ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ดาเนินการลดและแยก
ขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกาเนิดนาไปกาจัด
และใช้ประโยชน์ ดังนี้
การจัดการขยะ
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการทาปุ๋ย
จากขยะอินทรีย์
2.นาขยะที่ได้ไปกาจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
การคัดแยกขยะ
-รณรงค์ให้คดั แยกขยะ
ทั้ง 4 ประเภท
(ขยะทั่วไป/ขยะเปียก/
ขยะอันตราย/ขยะแห้ง

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ลดปริมาณขยะ

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ในพื้นที่
ร้อยละ 50

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ลดปริมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.02

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
-จัดหาภาชนะในการ
แยกขยะหรือถังรองรับ
ขยะแบบแยกประเภท
-จัดกิจกรรม “ขยะ
อันตรายแลกไข่”
การใช้ประโยชน์จาก
ขยะ
-จัดกิจกรรมแยกขยะ
ถวายวัด (ผ้าป่าขยะ)
กิจกรรมอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการดาเนิน
โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

5.

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในตาบล
การบริหารจัดการขยะ ป่าซาง
การคัดแยกขยะ การ
ใช้ประโยชน์ การ
ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ นาไปใช้
ร้อยละ 60

6.

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ
โดยชุมชน

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัด
แยกขยะ/การนา
กลับไปใช้/การแปร
สภาพ/การจาหน่าย/
การกาจัดขยะ ฯลฯ
ทั้งในระดับครัวเรือน/
หมู่บ้าน/ตาบล

2,00,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สามารถลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประชาชนในตาบล
ป่าซาง

ปริมาณจาก
ครัวเรือน
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ การคัด
แยกขยะ การใช้
ประโยชน์ การ
ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ
ประชาชนมีความรู้
และลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือนสู่ชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
7.

8.

รวม

โครงการ
โครงการจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง
โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดการขยะครบวงจร
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
กาจัดขยะในตาบล
ป่าซาง

8 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์บริหารจัดการขยะ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
เตาเผาขยะ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

แบบ ผ.02

2569

2570

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000 10,000,000 กาจัดขยะได้

ร้อยละ 90
5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 กาจัดขยะได้

ร้อยละ 90
20,900,000

20,900,000

20,900,000

20,900,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่ในการ
จัดการขยะครบวงจร
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง
มีสถานที่ในการกาจัด
ขยะในตาบล
ป่าซาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

20,900,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงศูนย์ เพื่อให้การบริหาร
การเรียนรู้การจัดการ จัดการขยะ มูลฝอย
ขยะชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตาบลป่าซาง มี
ประสิทธิภาพ
โครงการก่อสร้าง
-เพื่อให้การบริหาร
โรงคัดแยกขยะ
จัดการ/การคัดแยก
ขยะถูกสุขลักษณะ
-เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการบริหาร
จัดการขยะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 บริหารจัดการ

โรงคัดแยกขยะ
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขยะมูลฝอยได้
ร้อยละ 80
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีสถานที่

เพียงพอในการ
จัดการขยะ
ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การบริหารจัดการ
ขยะ มูลฝอย ใน
พื้นที่ตาบลป่าซาง
มีประสิทธิภาพ
มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ/การคัด
แยกขยะถูก
สุขลักษณะและ
มีมาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่
3.

รวม

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้การบริหาร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
จัดการ/การคัดแยก
กาหนด
ขยะถูกสุขลักษณะ
-เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอในการบริหาร
จัดการขยะ

3 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีสถานที่

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพียงพอในการ
จัดการขยะ
ร้อยละ 90

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ/การคัด
แยกขยะถูก
สุขลักษณะและ
มีมาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

3,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
4.

5.

6.

7.

8.

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อเป็นสถานที่ในการ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กาหนด
การบริหารจัดการขยะฯ

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
9.

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
10. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10
11. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11
12. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

เพื่อเป็นสถานที่ในการ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กาหนด
การบริหารจัดการขยะฯ

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

เพื่อเป็นสถานที่ในการ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กาหนด
การบริหารจัดการขยะฯ

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

13. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
14. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
15. โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15
รวม
15 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการขยะฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

500,000

-

-

-

จานวน 1 หลัง

มีสถานที่ในการ
จัดการขยะ

กองช่าง

7,500,000

7,500,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน การเกษตร

ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปล่อยปลาลง -เพื่อสร้างสมดุลให้
ในแหล่งน้าสาธารณะ ธรรมชาติ
-เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ทางธรรมชาติ
โครงการกบคืนนา
-เพื่อสร้างสมดุลให้
ปลาคืนทุ่ง
ธรรมชาติ
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนลดใช้
สารเคมีในแปลงนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แหล่งน้าสาธารณะใน
พืนที่ ต.ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปริมาณปลาใน
แหล่งน้าเพิ่มขึน
ร้อยละ 30

สร้างสมดุลให้
ธรรมชาติ

ส้านักปลัด

ประชาชนต้าบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ปริมาณกบและ
ปลาในทุ่งนา
เพิ่มขึน
ร้อยละ 30

สร้างสมดุลให้
ธรรมชาติ ลดการใช้
สารเคมีในแปลงนา

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
3.

4.

5.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมการท้า -เพื่อส่งเสริมให้ลดการ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ใช้สารเคมีในการท้า
การเกษตร
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมการขัด -เพื่อส่งเสริมให้
เฉวียนไม้ไผ่
ประชาชนน้าไม้ไผ่ใน
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ขัดเฉวียน
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกต้นไม้
-เพื่อเพิ่มต้นไม้มากขึน
เนื่องในวันส้าคัญ
-เพื่อสร้างสมดุลให้
แห่งชาติ
ธรรมชาติ รักษา
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในต้าบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าอบรมน้า
ลดการใช้สารเคมีในการ
ความรู้ไปใช้ร้อย ท้าเกษตรและรักษา
ละ 60
สิ่งแวดล้อม

ส้านักปลัด

ประชาชนในพืนที่

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าอบรมน้า
ความรู้ไปใช้
ร้อยละ 60

ประชาชนสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

ส้านักปลัด

ประชาชนในต้าบล
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 เพิ่มจ้านวน
ต้นไม้ในพืนที่
ร้อยละ 10

สามารถเพิ่มปริมาณ
ต้นไม้ให้มีมากขึน สร้าง
สมดุลธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
6.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อให้แหล่งน้าและ
ประชาชนในต้าบล
พืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์
ป่าซาง
-เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
7. โครงการอนุรักษ์
-เพื่ออนุรักษ์พันธุ พืนที่ต้าบลป่าซาง
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
มาจากพระราชด้าริ
พระราชด้าริฯ
สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
รวม
7 โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 เพิ่มจ้านวน
ต้นไม้ในพืนที่
ร้อยละ 10

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ
ร้อยละ 70

330,000

330,000

330,000

330,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถเพิ่มปริมาณ
ต้นไม้ให้มีมากขึน
สร้างสมดุลธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
สามารถอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ
ให้คงอยู่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

330,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02/1

ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

โครงการ

1.

ก่อสร้างระบายน้า

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ภายในหมู่บ้าน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

1,000,000 ป้องกันน้า

ท่วมขัง
ร้อยละ 80
1,000,000 ป้องกัน
อุบัติเหตุ
ร้อยละ 80

2.

ขยายผิวจราจร

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้าน
ในการสัญจร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3.

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย ภายในหมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เพิ่มพืนที่ใช้สอย
ร้อยละ 80

เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย ภายในหมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เพิ่มพืนที่ใช้สอย
ร้อยละ 80

4.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถป้องกัน
น้าท่วมขัง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุในการ
สัญจร
พืนที่ใช้สอย
เพิ่มขึน
พืนที่ใช้สอย
เพิ่มขึน

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่
5.

6.

ซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พืนที่การเกษตร

7.

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ

8.

9.

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้การขนถ่าย ภายในหมู่บ้าน
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก ลด
การสูญเสีย
เพื่อให้มีน้าสะอาดใช้ ภายในหมูบ่ ้าน
เพียงพอ
เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อ
ภายในหมูบ่ ้าน
การเกษตรเพียงพอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตังไฟฟ้าพลังงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้าน
แสงอาทิตย์
ในการสัญจร

ก่อสร้างฝายน้าล้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ภายในหมู่บ้าน

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000 ป้องกัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุในการ
ร้อยละ 80
สัญจร
1,000,000 ลดการสูญเสีย ขนถ่ายผลผลิต
ร้อยละ 80
ทางการเกษตร
สะดวก/ลดการ
สูญเสีย
5,000,000 มีน้าสะอาดใช้ มีน้าสะอาดใช้
ร้อยละ 80
เพียงพอ
1,000,000 มีน้าใช้
มีน้าใช้เพื่อ
เพียงพอ
การเกษตร
ร้อยละ 80
เพียงพอ
1,000,000 มีน้าใช้
มีน้าใช้เพื่อ
เพียงพอ
การเกษตร
ร้อยละ 80
เพียงพอ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

10. ก่อสร้างถนน คสล.
11. ซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก
12. ติดตังไฟกิ่ง

13. เจาะบ่อบาดาล

14. ก่อสร้างคลอง
ชลประทาน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้าน/
ในการสัญจร
พืนที่การเกษตร
เพื่อให้การสัญจรได้ ภายในหมู่บ้าน/
สะดวก
พืนที่การเกษตร
เพื่อให้มีแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
เพียงพอ
เพื่อป้องกัน
อาชญากรรม
เพื่อให้มีน้าใช้
ภายในหมู่บ้าน/
เพียงพอ
พืนที่การเกษตร
เพื่อให้มีน้าใช้
การเกษตรเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ภายในหมู่บ้าน/
พืนที่การเกษตร

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5,000,000

5,000,000 ลดอุบัตเิ หตุ

ร้อยละ 80
1,000,000 สัญจรสะดวก
ร้อยละ 70
1,000,000 แสงสว่าง
เพียงพอ
ร้อยละ 80

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีน้าใช้

1,000,000

เพียงพอ
ร้อยละ 80
1,000,000 มีน้าใช้
เพียงพอ
ร้อยละ 80

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ 1-15
ในการสัญจร
สัญจรได้สะดวก หมูท่ ี่ 1-15

กองช่าง

มีแสงสว่าง
เพียงพอ /
ป้องกัน
อาชญากรรม
มีน้าใช้เพียงพอ

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

มีน้าใช้เพียงพอ

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15. ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การสื่อสาร
ระบบเสียงตามสาย ทั่วถึง
16. ก่อสร้างเมรุ
เพื่อให้การจัดการ
ศพเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
17. ก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย
18. ก่อสร้างห้องน้า
เพื่อบริการ
สาธารณะ
ประชาชนทั่วไป
19. ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
หนองน้าสาธารณะ ท่องเที่ยวใหม่
20. ก่อสร้างหลังคาคลุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางเดินบริเวณ
เพื่อเพิ่มพืนที่ใช้สอย
ฌาปนสถาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ภายในหมู่บ้าน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1,000,000

1,000,000 ครอบคลุมทุก

ภายในหมู่บ้าน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

พืนที่
3,000,000 จัดการศพได้
ร้อยละ 100

ภายในหมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การสื่อสารทั่วถึง หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

การจัดการศพ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ประชาชนใช้
ออกก้าลังกาย
มีห้องน้าบริการ
ประชาชน
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
ป้องกันอุบัติเหตุ
เพิ่มพืนที่ใช้สอย

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

21. วางท่อระบายน้า
คสล.
22. ก่อสร้างโรงคัดแยก
บริหารจัดการขยะ
23. ขุดรอกรางระบาย
น้า
รวม
23 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันน้าท่วม
เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เพื่อป้องกันน้าท่วม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

1,000,000

1,000,000

ภายในหมู่บ้าน

5,000,000

ภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ภายในหมู่บ้าน

2566
(บาท)

แบบ ผ.02/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่มาของ
โครงการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ป้องกันน้าท่วม

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ทุกหมู่บ้าน

การจัดการขยะ
ถูกต้อง

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ทุกหมู่บ้าน

ป้องกันน้าท่วม

หมู่ที่ 1-15

กองช่าง

47,000,000

47,000,000

47,000,000

47,000,000

47,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02/2

ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 287

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว
 แผนงาน อุตสาหกรรมการและการโยธา
ที่
1.

2.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อพัฒนาให้เป็น
หนองซาง
แหล่งท่องเที่ยว
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่
ประชาชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อพัฒนาให้เป็น
หนองย่าเล็ก
แหล่งท่องเที่ยว
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 -เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่
ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว
ร้อยละ 70

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง
2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อพัฒนาให้เป็น
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
แหล่งท่องเที่ยว
กาหนด
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อพัฒนาให้เป็น
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
หนองหลุก บ้านร่องคี
แหล่งท่องเที่ยว
กาหนด
หมู่ที่ 1
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน

1,000,000

5.

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

1,500,000

-

-

-

-

รวม

5 โครงการ

5,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ที่
3.

4.

โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางวัดถาจตุมหาพรหม บ้านป่าเมียง
หมู่ที่ 15

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-เพื่อเป็นศูนย์บริการ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ข้อมูลด้านการ
กาหนด
ท่องเที่ยว
-เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว
ร้อยละ 70

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว
ร้อยละ 70

ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว
ร้อยละ 70

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
-มีศูนย์บริการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว
-สร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1.

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ถนนลาดยางผิวจราจร ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชื่อมระหว่าง ตาบล
ป่าซาง – ตาบลป่าตึง
อาเภอแม่จัน เชื่อม
ตาบลแม่สลองนอก
อาเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,960,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

2569

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 ลดอุบัตเิ หตุใน

การสัญจร
ร้อยละ 80
จานวน 1 สาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันฝุ่นละออง
ลดอุบัตเิ หตุในการ
สัญจร

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน้า 290

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

2.

โครงการก่อสร้างสวน
สาธารณะ

3.

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
เชื่อมบ้านแม่คี หมู่ที่ 7
ต.ป่าซาง
โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน
แม่สลอง หมู่ที่ 14 และ
บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15

4.

2566
(บาท)

2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขนาดกว้าง 4-7 เมตร
ยาว 3,045 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

6,757,000

6,757,000

-

-

-

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการการสัญจร
กาหนด

6,400,000

6,400,000

-

-

-

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ว่างออกกาลังกาย
เกิดประโยชน์
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

ส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ออกกาลัง
กาย
ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกัน/ลดอุบัตเิ หตุ
ร้อยละ 90
ในการสัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกัน/ลดอุบัตเิ หตุ
ร้อยละ 90
ในการสัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน้า 291

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

โครงการก่อสร้าง
คลองส่งนา
บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4

เพื่อป้องกันนาท่วม
เพื่อให้มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

6.

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา (สนามฟุตซอล)

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

7.

โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาตาบล
ป่าซาง

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-รางตัวยู (U) ขนาด
กว้าง 0.50 -1.00
เมตร ยาว 865 เมตร
-รางตัววี (V) ขนาด
กว้าง 0.50-0.60 เมตร
ยาว 1,379 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
สนามฟุตซอล ภายใน
ตาบลป่าซาง
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,271,000

4,271,000

-

-

1,000,000

1,000,000

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

แบบ ผ.02/2

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

-

มีนาใช้เพียงพอ
ร้อยละ 90

ป้องกันนาท่วม
มีนาใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร้อยละ 70

ส่งเสริมการออก
กาลังกาย

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000

2,000,000

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ร้อยละ 70

ส่งเสริมการออก
กาลังกาย

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

2569

2570

หน้า 292

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่
8.

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง เชื่อม
บ้านสันนายาว หมู่ที่ 6
ต.ศรีคา
9. โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านร่องคี
หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง เชื่อม
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10
ต.ป่าตึง
10. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
ต.ป่าซาง เชื่อมบ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง

แบบ ผ.02/2

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 2,700 เมตรพร้อม
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ไหล่ทางตามสภาพ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

6,343,000

6,343,000

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 3,500 เมตร พร้อม
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ไหล่ทางตามสภาพ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6 เมตร
ในการสัญจร
ยาว 850 เมตร พร้อม
-เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ไหล่ทางตามสภาพ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000 ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

หน้า 293

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

11. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง เชื่อม
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10
ต.ป่าตึง
12. โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนสายบ้านร่องคี
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้าน
ป่าซาง หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง
และบ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง
13. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน
แม่สลองนอก หมู่ที่ 8
ต.ศรีคา

แบบ ผ.02/2

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,160,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 1,000 เมตร
ในการสัญจร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
-เพื่อป้องกันฝุ่น
กาหนด
ละออง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ในการสัญจร
กาหนด
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร
-เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ ตาม
แบบ ทต.ป่าซางกาหนด

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

หน้า 294

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

14. โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุก
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
ต.ป่าซาง เชื่อม ต.ป่าตึง
และ ต.แม่สลองนอก
15. โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง
16. โครงการขยายสะพานข้าม
ลานาจัน บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านเด่น
หมู่ที่ 4 ต.สันทราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,700 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

1,000,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง

700,000

-

-

-

-

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 295

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

โครงการ

17. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บนา
พระราชดาริแม่เปิน
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
18. โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13
เชื่อมบ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 14
19. โครงการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก
(เส้นทางวัดถาจตุมหา พรหมมงคลเทพมุนี)
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
– บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15
เชื่อม ต.ป่าตึง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2569

2570

-เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
-เพื่อส่งเสริมให้มี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

อ่างเก็บนาแม่เปิน
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

2,000,000

-

-

-

-

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 6,600 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

500,000 500,0000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ 1 แห่ง

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน

-ส่งเสริมให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
-ส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มรายได้
ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 70
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

500,000 ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติในการ
ร้อยละ 80
สัญจร

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เส้นทางวัดถาจตุมหาพรหม
มงคลเทพมุนี เชื่อมบ้าน
ปางปูเลย หมู่ที่ 5 และบ้าน
ป่าเมียง หมู่ที่ 15
21. โครงการปรับปรุงถนน
โดยการติดตังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน
ถนนสายทาง ชร.ถ.19-008
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ถึงอ่างเก็บนาแม่เปิน
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ป้องกันอุบัติเหตุ

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กาหนด

13,500,000

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
ทั่วถึง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

ติดตังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนาด 30
วัตต์ เสาสูง 6 เมตร
แบบเสากิ่งเดีย่ ว (งาน
นวัตกรรมไทย)
จานวน 40 จุด

2,800,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 80

-

-

-

-

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันอุบัติใน
การสัญจร

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80
ในการสัญจร/มี
แสงสว่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

โครงการ

22. โครงการปรับปรุงถนน
โดยการติดตังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน
ถนนสายทาง ชร.ถ.19-010
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 ถึง
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11
รวม

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแสงสว่าง
ทั่วถึง
-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในการสัญจร

22 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน ขนาด 30
วัตต์ เสาสูง 6 เมตร
แบบเสากิ่งเดีย่ ว (งาน
นวัตกรรมไทย)
จานวน 40 จุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,800,000

-

-

-

-

71,941,000

41,521,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02/2

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุ
ร้อยละ 80
ในการสัญจร/มี
แสงสว่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ทีจ่ ะขอประสาน
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

แบบ ผ.03

ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

1.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

3.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องดูดฝุ่น
-ขนาด 15 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 10 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 10 หลัง ๆ ละ 6,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)

2566
11,000

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
-

29,500

29,500

-

34,500

34,500

-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

-

-

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

4.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

5.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

6.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

7.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

8.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

9.

บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต
จานวน 10 หลัง ๆ ละ 7,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ (ผู้บริหาร)
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
พัดลมติดผนัง
จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ทางาน
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เก้าอี้ทางาน
จานวน 20 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด (ขนาด 30 ที่นั่ง)
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

แบบ ผ.03

2566
35,000

2567
-

งบประมาณ
2568
35,000

100,000

-

100,000

-

-

สานักปลัด

20,000

-

20,000

-

-

สานักปลัด

50,000

-

50,000

-

-

สานักปลัด

50,000

-

50,000

-

-

สานักปลัด

100,000

-

-

-

สานักปลัด

-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

10. บริหารงานทั่วไป

11. บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
-แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 15,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 27,400 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
-แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 29,600 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

2566

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

54,800

54,800

54,800

54,800

54,800

สานักปลัด

59,200

59,200

59,200

59,200

59,200

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

12. บริหารงานทั่วไป

13. บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
-แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 39,800 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
-แบบมุมองคงที่สาหรับติดตั้งภายใน
สานักงาน
จานวน 20 กล้อง ๆ ละ 3,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

แบบ ผ.03

2566

2567

79,600

79,600

-

30,000

งบประมาณ
2568
2569

79,600

-

79,600

-

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

79,600

สานักปลัด

30,000

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

14. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

15. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

16. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
57,000
-แบบมุมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
สานักงาน
จานวน 20 กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
110,000
(Network Video Recorder)
-แบบ 8 ช่อง
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
10,000
จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

แบบ ผ.03

2567
-

งบประมาณ
2568
2569
-

2570
57,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

-

110,000

-

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

17. บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถส่วนกลาง
และขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ประเภท

2566
854,000

แบบ ผ.03

2567
-

งบประมาณ
2568
2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

18. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

19. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

20. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เผยแพร่
ระดับ XGA
-ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เผยแพร่
แบบ Smart TV
-ระดับความละเอียดจอภาพ
1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,700 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
เผยแพร่
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ประเภท

2566
-

-

10,000

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
33,600
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

6,700

-

-

6,700

สานักปลัด

-

-

-

10,000

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

21. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

22. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เผยแพร่
แบบ Smart TV
-ระดับความละเอียดจอภาพ
3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,400 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
เผยแพร่
-แบบมุมองคงที่สาหรับติดตั้งภายใน
สานักงาน สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ
จานวน 100 กล้อง ๆ ละ 16,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
ประเภท

แบบ ผ.03

2566
15,400

งบประมาณ
2567
2568
2569
-

2570
15,400

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

640,000

480,000

480,000

สานักปลัด

-

-
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

23. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

24. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 880,000
เผยแพร่
-แบบมุมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
สานักงาน สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ
จานวน 100 กล้อง ๆ ละ 22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
220,000
เผยแพร่
(Network Video Recorder)
-แบบ 8 ช่อง
จานวน 30 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
ประเภท

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
2569
660,000
-

2570
660,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

220,000

220,000

สานักปลัด

-

-
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

25. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

26. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)

แบบ ผ.03

2566
5,200

2567
-

8,900

-

งบประมาณ
2568
-

8,900

2569
5,200

-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

27. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

28. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)

2566
44,000

7,500

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
44,000
44,000

7,500

7,500

2569
44,000

2570
44,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

7,500

7,500

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

29. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

30. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
จานวน 5 จอ ๆ ละ 3,700 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)

2566
4,300

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
2569
4,300
4,300
4,300

2570
4,300

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

3,493,600

1,747,400

517,000

368,300

1,732,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

31. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

32. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

33. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

34. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะสาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
-แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,600 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2568
2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

2566
3,500

2567
-

100,000

-

-

11,800

-

88,800

-
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

35. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

36. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เผยแพร่
แบบ Smart TV
-ระดับความละเอียดจอภาพ
1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,700 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ประเภท

แบบ ผ.03

2566
8,000

2567
-

6,700

-

งบประมาณ
2568
2569
-

-

-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

37. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

38. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

39. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์
จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ ขนาด 40 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2568
2569
-

2570
120,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

2566
120,000

2567
-

30,000

-

-

-

-

สานักปลัด

24,000

-

-

-

-

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

40. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

41. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
คอมพิวเตอร์
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563)
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
-ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่
่ า 170 กิโลวัตต์
-แบบบรรทุกน้า
จานวน 2 คัน ๆ ละ 2,633,000 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
ประเภท

แบบ ผ.03

2566
7,500

2567
-

2,633,00

-

งบประมาณ
2568
2569
7,500
-

-

-

2570
-

2,633,00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

42. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

43. การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ สายดับเพลิง ขนาด1.5 นิ้ว
และขนส่ง
ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
แบบทองเหลือง ขนาด 2.5*2.5 นิ้ว
จานวน 4 เส้น ๆ ละ 10,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
งานครัว
จานวน 1 ตู้
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
รวม
ประเภท

2566
-

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
2569
20,000
-

-

6,400

-

-

3,033,300

26,400

7,500

-

2570
20,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

2,773,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

44. การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

45. การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

46. การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
จานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

2566
11,000

-

12,000

แบบ ผ.03

2567
-

18,900

-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

หน้า 317

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

47. การเกษตร

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องตัด แบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

แบบ ผ.03

2566
19,000

2567
-

42,000

18,900

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
9,500

-

-

9,500

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

48. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

49. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

50. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 20 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)

2566
12,500

แบบ ผ.03

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

15,000

7,500

7,500

7,500

29,500

23,600

23,600

23,600

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

-

กองคลัง

17,700

กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

51. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

52. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

53. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

54. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

55. บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้กระจกบานเลือ่ น ขนาด 5 ฟุต
จานวน 3 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 5 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ช่อง
จานวน 1 ตู้
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

2566
16,000

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
8,000
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

17,500

-

-

-

-

กองคลัง

8,000

-

-

-

-

กองคลัง

5,000

-

-

-

-

กองคลัง

20,000

-

-

-

-

กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

56. บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่
่ า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)
รวม
ประเภท

แบบ ผ.03

2566
854,000

2567
-

977,500

39,100

งบประมาณ
2568
-

31,100

2569
-

2570
-

31,100

17,700

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

57. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

58. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

59. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

60. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะทางาน
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เก้าอี้ทางาน
จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่
จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2568
20,000

2570
20,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

3,000

3,000

กองการศึกษา

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

กองการศึกษา

2566
-

2567
-

-

-

3,000

5,000

-

50,000

-

2569
-

หน้า 322

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

61. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

62. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563)

2566
3,700

-

แบบ ผ.03

2567
-

-

งบประมาณ
2568
-

8,900

2569
-

-

2570
3,700

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

63. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

64. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

65. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

แบบ ผ.03

2566
-

งบประมาณ
2567
2568
4,300
4,300

2569
4,300

2570
4,300

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

กองการศึกษา

5,000

2,500

2,500

2,500

2,500

กองการศึกษา
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

66. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

67. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

68. การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
จานวน 2 คัน ๆ ละ 1,358,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
จานวน 40 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

2566
23,000

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
23,000
23,000

-

2569
23,000

-

2570
23,000

-

1,358,000

1,358,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

1,491,700

1,434,800

108,700

79,800

103,500

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

69. อุตสาหกรรมและ ครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

70. อุตสาหกรรมและ ครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

71. อุตสาหกรรมและ ครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

72. อุตสาหกรรมและ ครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

73. อุตสาหกรรมและ ครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 5 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่
จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
กระจกส่องทางโค้ง/จุดเสี่ยง
จานวน 600 อัน ๆ ละ 2,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา
จานวน 1,000 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา
(แบบนวัตกรรมไทย) ขนาด 30-50 วัตต์
จานวน 500 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)

2566
15,000

แบบ ผ.03

งบประมาณ
2567
2568
15,000
15,000

2570
15,000

15,000

-

400,000

400,000

400,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

10,000,000 10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

19,430,000

19,415,000

13,,015,000

19,415,000

-

2569
15,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

กองช่าง

3,000,000

กองช่าง

10,015,000
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

74. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

75. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

76. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

77. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

78. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้กระจกบานเลือ่ น ขนาด 5 ฟุต
จานวน 1 หลัง
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมติดผนัง
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน เตาเผาขยะ
งานครัว
ขนาดไม่เกิน 1 ตัน
จานวน 15 เตา ๆ ละ 500,000 บาท
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ค่าปรับปรุง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์
จานวน 1 คัน
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
ประเภท

แบบ ผ.03

2566
7,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

12,000

-

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

4,000

-

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

300,000

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

300,000

กองสาธารณสุขฯ
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

79. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

80. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

81. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ถังต้มน้าไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาตลาดท้องถิ่น)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

แบบ ผ.03

2566
15,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2,500

-

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

2,500

-

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

หน้า 328

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

82. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

83. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
รถบรรทุกขยะ
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
-แบบเปิดข้างเทท้าย
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

แบบ ผ.03

2566
8,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

950,000

-

-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุขฯ
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

84. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

85. สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รวม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกขยะ
-ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
-แบบเปิดข้างเทท้าย
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
รถบรรทุกขยะ
-ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
-แบบอัดท้าย
จานวน 1 คัน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)

แบบ ผ.03

2,248,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

2,400,000

-

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

8,149,000

2,500,000

2,500,000

2566

300,000

300,000
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
***********
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพั ฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู่ การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การบูรณาการร่วมกัน
ให้ เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวัด สามารถเชื่อ มโยงไปสู่ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวัด แผนพั ฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดทา
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา โดยด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจาปี ภูมิปญญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

คะแนน
เต็ม
20
(3)

คะแนน
ที่ได้

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)

20
(5)
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ประเด็น
การพิจารณา

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปญจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิน่ ประเด็นปญญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และThailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
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คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)
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(5)
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3.5 กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่
(Positioning)
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้

(5)
(5)

(5)

(5)

100

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมิน ผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิ บ วัน นั บ แต่วั น ที่ ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอีย ดแนวทางการพิ จ ารณาตามหนั งสื อ
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. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปญญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand
Analysis / Global Demand และ Trend ปญจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
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คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้
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2.การประเมินผลการนา
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เชิงปริมาณ
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ / สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3.การประเมินผลการนา
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
เชิงคุณภาพ
ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปญญหาความยากจน หลักประชารัฐ
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
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คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้

10

10
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(5)
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สอดคล้องกับโครงการ
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มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
โครงการ) มีความชัดเจนไปสู่ ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่ คง (2) การสร้างความสามารถในการ
กับยุทธศาสตร์ 20 ปี
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยั ทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สังคมแห่งชาติ
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูก่ าร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความสอดคล้อง โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่ นด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปญจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไขปญญหาความ เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 งบประมาณมีความ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
จั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคา การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
งบประมาณ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
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มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถ
วั ด ได้ (measurable) ใช้ บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนด
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้

(5)

100

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามที่เทศบาลตาบลป่าซาง ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้ นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
พื้นที่และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลป่าซางให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุ ดในการแก้ไขปญ ญหาให้ กับ ประชาชน การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก
5.1 ใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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5.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้รับจริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
5.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
5.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
5.5 ผลกระทบ (Impact)
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(1) ปญญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้าท่วม
อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข
คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ดาเนินการได้ทันท่วงที
(2) ปญญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ
ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการแก้ไขปญญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับ
การเกิดโรคระบาด การทาลาย และการรักษา
(3) ปญญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีรายได้น้อย มีหนี้สิน ไม่เพียงพอใน
การดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปญญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบ
อาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้ างเด็กนักเรียนในช่วง
ปิดภาคเรียน เพื่อให้มีรายได้เสริม
(4) ปญญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด แต่มีข้อมูลผู้ติดยาเสพติดบ้างเล็กน้อย
เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชน
ให้ทราบถึงโทษของยาเสพติดทั้งด้านการค้า การเสพ และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด
(5) ปญญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจากในพื้นที่ตาบลป่าซาง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปญญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทาแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ และพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(1) ข้ อ สังเกต จากการส ารวจข้อ มู ล การลงพื้ น ที่ ในต าบล จะเห็ น ว่าประชาชนยังมีปญ ญ หาที่ จะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่ นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ เส้นทางการคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้าประปา แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปญญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
เทศบาลตาบลป่าซางแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็ นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณของเทศบาลตาบล
ป่าซางมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการ แก้ไขปญญหาได้ทุกเรื่อง
(2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญญหาต่าง ๆ ดังนี้ ปญญหาต่าง ๆ
ที่ถูกเสนอมายังเทศบาลตาบลป่าซาง นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ
รัฐวิส าหกิจ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิ จารณาจัดลาดับความส าคัญ ของโครงการ และ
พิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
(3) ผลจากการพั ฒ นา จากการพั ฒ นาที่ ผ่ านมาพบว่ า เทศบาลต าบลป่ า ซาง ได้ แ ก้ ไขปญ ญ หาให้ กั บ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปญญหาที่จะต้อง
แก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า วัชพืช ซากผลผลิตทางการเกษตร ตอข้าวในช่วงหลัง
การเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็ด ฯ ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบถ้วน และการแก้ไขปญญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
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