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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าอาจเป็นช่วงเวลาต่างๆ เช่น แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น          

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบ นโยบาย ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566 - 2570)  เป็นแผนงานที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือรองรับความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินหรือ
งบประมาณทั้งเงินรายได้ที่จัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานทุกระดับ  และประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่ งมีความแตกต่างกันทั้ งด้านความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดย  องค์กรจะต้องคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการนำศักยภาพนั้น
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดทั้งนำความ
เจริญสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป     
 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ลักษณะที่ตั้ง 

                เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่         
27  ตุลาคม  2552  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ตำบลบ้านสาง  อำเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ   12  กิโลเมตร 
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 1.2 พื้นที่  
                เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและการเกษตร  ประมาณ  5,929  ไร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง 
      ทิศใต ้      ติดต่อกับ   ตำบลบ้านตุ่น    อำเภอเมือง 

 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   กว๊านพะเยา 
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลบ้านตุ่น  ตำบลสันป่าม่วงและอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง 

 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
                เทศบาลตำบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,875  ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร 
3,431 ไร่ ( พ้ืนที่นา 2,989.75 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ และพ้ืนที่การเกษตร
อ่ืนๆ 296.75 ไร่ ) พ้ืนที่ป่า 8,946 ไร่  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก 
ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการทำการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการประมงน้ำจืดในบริเวณกว๊านพะเยา 
 

1.4  ลักษณะภูมอิากาศ   ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  ดังนี้ 
ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายน    
ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคม   
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วงเดือน 

    ธันวาคมและมกราคม  
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1.5  ลักษณะของดิน 

                 ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเป็นพ้ืนที่ในการทำ
การเกษตร  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ  และ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี  
 

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1   เขตการปกครอง 

ตำบลบ้านสาง  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม   9  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านสางใต้ 
  หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ 
  หมู่ที ่ 3  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง 

หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต ้
  หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ 
  หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก 
  หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว 
 

 2.2  การเลือกตั้ง   
  ตำบลบ้านสาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ เขตที่  1  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,6,9  
และเขตที่  2  ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,7,8   แต่ละเขตมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ  6  คน รวมจำนวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น  จำนวน  12  คน   
 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
                  ตำบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,095  คน  แยกเป็นชาย  1,995 คน หญิง  2,100  คน         
จำนวนครัวเรือน  1,628  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่  179  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
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จำนวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ( คน ) 
จำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านสางใต้ 271 285 556 192 
2 บ้านสางเหนือ 152 185 337 132 
3 บ้านสันเวียงใหม่ 242 261 503 209 
4 บ้านสันเวียงใหม่ 274 291 565 254 
5 บ้านสันป่าค่าง 250 244 494 185 
6 บ้านงิ้วเหนือ 222 223 445 183 
7 บ้านงิ้วใต ้ 192 187 379 160 
8 บ้านสันบัวบก 298 324 622 239 
9 บ้านม่อนแก้ว 94 100 194 74 

รวม 1,995 2,100 4,095 1,628 
ที่มาข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ มิถุนายน  2564 ) 

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม (คน) 
อายุต่ำกว่า 18 ปี   317   273   590 
อายุต่ำกว่า 18 - 60 ปี   1,367   1,412 2,779 
อายุมากกว่า 60 ปี   526   566 1,092 

รวม ( คน ) 2,210 2,251 4,461 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ตำบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ ใน พ้ืนที่  จำนวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง  จำนวน  1  แห่ง  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำตำบลบ้านสาง  จำนวน  1 แห่ง  นอกจากนั้น ภายใน
ตำบลยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   9   แห่ง    
  4.2   การสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข 
                   สถานบริการทางด้านสาธารณสุขตำบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  ตำบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสาง 
นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านให้บริการในการตรวจเฝ้า
ระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

4.3  อาชญากรรม 
พ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมด้านต่างๆ   ประชาชนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้

อย่างมีความสุข 
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4.4  ยาเสพติด 

สถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ตำบลบ้านสาง พบว่า ประชาชนบาง
กลุ่มยังติดสุรา ยาบ้า และสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ  ได้มีการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยภายในตำบลบ้านสาง 

4.5    การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุ  จำนวน   1,043  คน        ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน   25  คน      
  ผู้พิการ    จำนวน   185  คน        

   4.6   การกำจัดขยะมูลฝอย      
             เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องกำจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังหรือ
ขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง และนำขยะแห้ง เช่นใบไม้ เศษอาหาร  มาทำปุ๋ยหมัก และนำขยะมา
ขาย โดยมีรถรับซื้อขยะของบริษัทเอกชน  มารับซื้อขยะในพ้ืนที่ทุกหมูบ่้าน 

-  เขตเทศบาลตำบลบ้านสางมีฌาปนสถาน  จำนวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4,8  ตำบลบ้านสาง  
4.7   มวลชนจัดตั้ง 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. )     จำนวน       50     คน 
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)    จำนวน       70     คน 
กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ      จำนวน       11     กลุ่ม 

 กลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง                   จำนวน         1     กลุ่ม 
  กองทุนสวัสดิการชุมชน     จำนวน          1     กลุ่ม 
  สภาเด็กและเยาวชน     จำนวน          1     กลุ่ม 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ    จำนวน          1     กลุ่ม 
  ชมรมผู้สูงอายุ      จำนวน          1     กลุ่ม 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1   การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นระยะทางประมาณ  900 เมตร และถนนลาดยางที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  6.9 กม. และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ  18 กม.นอกจากนั้นยังมีถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านอีกระยะทางประมาณ  5  กม. 
      5.2  การไฟฟ้า 

 - ประชากรมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) ตามถนนใหญ ่และซอยยังสว่างเพียงพอและทั่วถึง 
      5.3  การประปา 

 - ประชากรมรีะบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาภูเขาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 
      5.4  โทรศัพท์ 

   -  ประชาชนสว่นใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
       5.5  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   -  มีที่ทำการไปรษณีย์      จำนวน    1   แห่ง 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
   ประชาชนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ น้ำฝน น้ำกว๊านพะเยา  และแหล่งน้ำ จากขุนน้ำแม่พาด  
การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค    
        6.2  การประมง   
                   ประชาชนมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5  ประกอบอาชีพทำ
การประมงพ้ืนบ้าน ขุดบ่อเลี้ยงปลา หาปลาต่างๆ ในกว๊านพะเยา 
        6.3  การปศุสัตว ์
  ตำบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  ประชาชนนิยม 
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน  และจำหน่ายสู่ท้องตลาด ได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ  
        6.4  การบริการ และหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง  ประกอบด้วย   
               -  ร้านค้าของชำ                   จำนวน     27 แห่ง 
               -  โรงสีข้าว          จำนวน      6 แห่ง 
               -  อู่ซ่อมเครื่องจักรกล                   จำนวน      6 แห่ง 
               -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      จำนวน            28   แห่ง 
               -  ตลาด           จำนวน              3   แห่ง 
               -  โรงฆ่าสัตว์ (บ้าน)          จำนวน              2   แห่ง 
               -  บ้านเช่า           จำนวน              6   แห่ง 
               -  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก          จำนวน             3   แห่ง 
               -  โรงผลิตสุรา             จำนวน             3   แห่ง 
               -  ร้านบริการ ( ร้านเสริมสวย,ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านซักอบรีด,            จำนวน           20   แห่ง 
                  ร้านจำหนา่ยอาหารตามสั่ง,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านขายวัสดุก่อสร้าง,ร้านเติมเงินออนไลน์) 
              6.5  การท่องเที่ยว   

พ้ืนที่ตำบลบ้านสางมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศ และมีพ้ืนที่ติดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

     6.6  อุตสาหกรรม 
                ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6,7  ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำครกหิน การ
แกะสลักหิน การปั้นหม้อน้ำดิน 

      6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น การจักสานกล่องข้าว การทำปลาส้ม  
การทำแคบหมู การจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  การทำขนม  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การจักสานเข่ง    
เลี้ยงวัว ฯลฯ 

      6.8  แรงงาน 
  ประชาชนวัยแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทำ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีประชากรวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นผู้ว่างงาน  และจำนวนผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิม 
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สูงขึ้นในแต่ละปี  คิดเป็นร้อยละ  20  ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาวต่อไป 
 

        6.9   การประกอบอาชีพ 
                 ประชากรในตำบลบ้านสาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
ได้แก่  การทำนา ทำไร่ ทำสวน การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมง และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน      
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือชุมชน 
   ตำบลบ้านสาง มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค จากระบบประปาภูเขา ระบบประปาหมู่บ้าน และ
บ่อน้ำผิวดิน  มีอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่  ( อ่างเก็บน้ำห้วยครก ) สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ใน
การเกษตรได้ เนื่องจาก มีการรั่วซึม  ซึ่งการซ่อมแซมจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก  และเกินศักยภาพของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง   
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร     
   เกษตรกรส่วนใหญ่ ทำนา ปีละ 1  ครั้ง  โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ น้ำฝน น้ำกว๊านพะเยา  
และแหล่งน้ำ จากขุนน้ำแม่พาด  การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการอุปโภค
บริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร เช่นการทำนา ทำสวน เป็นต้น   
  7.3  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ำทางการเกษตร 
   ตำบลบ้านสาง ใช้น้ำเพ่ือการเกษตรจากลำห้วยแม่พาด และฝายชะลอน้ำ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9   
บ้านม่อนแก้ว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝน น้ำจากกว๊านพะเยา  โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า 
รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตร   
  7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
   ประชาชนใช้น้ำเพื่อการบริโภค  โดยการซื้อน้ำดื่มทีผ่ลิตภายในหมู่บ้าน  เพื่อใช้ดื่มกิน ขุดเจาะ
บ่อบาดาล นำ้ประปาหมู่บ้านและภูเขา เพ่ือนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค  ซึ่งในปัจจุบัน ตำบลบ้านสาง 
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาทีส่ำคัญของท้องถิ่น 
 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1  การนับถือศาสนา 
                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง มีวัดและสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในพ้ืนที่จำนวน ทั้งสิ้น 6 แห่ง 
โดยมีวัดจำนวน  5  แหง่ และสำนักปฏิบัติธรรม  จำนวน  1  แห่ง 
 

 8.2   ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นประจำปี  
                 - งานประเพณีลอยกระทง 
                 - งานสงกรานต์ 
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   - งานแห่เทียนพรรษา 
  - งานตานกว๋ยสลาก หรอื งานทำบุญสลากภัตร  

-  งานสรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ์, งานสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่  1  ฯลฯ 
  8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนประกอบอาชีพเสริม จักสานกล่องข้าว สานเข่ง  นอกจากนี้ ยังมีหมอเมือง  ปราชญ์
ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย  ประชาชนส่วนใหญ่พดูภาษาพ้ืนเมือง ( กำเมอืง ) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ตำบลบ้านสาง มีสินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก  ได้แก่  หมู่บ้านทำครกและโม่หินบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 , 
7  ตำบลบ้านสาง  เป็นสินค้าพ้ืนเมืองประจำตำบลบ้านสาง  ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีอาชีพเสริมหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  คือการทำครกหิน  การแกะสลักครกหิน  โม่หิน ใบเสมา และลูกนิมิต เป็นต้น โดยทำเป็น
อุตสาหกรรมครัวเรือน  และจำหน่ายในตัวเมืองพะเยาต่างจังหวัด  และการทำปลาส้ม  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 , 4 
เป็นอาหารพ้ืนเมืองเหนือ  ที่ขึ้นชื่อของตำบลบ้านสางและจังหวัดพะเยา  ซึ่งทำมาจากเนื้อปลา นำมาหมักกับ
เกลือ ข้าว กระเทียม โดยไม่ใส่สารกันบูด สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ยำ ทอด ย่าง รับประทาน
ได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่  ปลาส้มอร่อย และนิยมนำมาเป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว  ที่แวะมาเยือนตำบล     
บ้านสางและจังหวัดพะเยา  นอกจากนี้ ยังมีการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา อยู่ในหมู่บ้านสันบัวบก  หมู่ที่ 8  
ชาวตำบลบ้านสาง  ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นทำเป็นงานอดิเรก  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา ได้แก่ หมวก 
กระเป๋า จานรองแก้ว และของประดับตกแต่งต่างๆ  เป็นต้น  

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ำ  

เทศบาลตำบลบ้านสาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งทำมาหา
กินของประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่ ลำห้วย บึง หนอง (กว๊านพะเยา) และแหล่งน้ำ
ที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้ำตื้น สระน้ำ บ่อบาดาล ประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 

9.2  ป่าไม้ 
   ตำบลบ้านสาง มีลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าโปร่ง ร้อนชื้น ป่าไม้ข้ึนตามแนวภูเขาสูงชัน คือ
ดอยหลวง  เป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.3 ภูเขา 
ตำบลบ้านสาง มีดอยหลวงซึ่งเป็นแนวทิวเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.4 ทรพัยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                มีกว๊านพะยา (ฝั่งตะวันตก ) เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อประชาชนในการ
ประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีป่าไม้  ดิน ที่มี
ความอุดมสมบรูณ ์  
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10.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
10.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  เทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน แบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบล 
ออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่   
๑. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน           
    1  คน รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน และเลขานุการ  
    นายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน 
๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย สภาเทศบาล จำนวน 12 คน  ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน  1  คน   
    รองประธานสภาเทศบาล จำนวน  1  คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  10  คน  และเลขานุการสภา   
    เทศบาล  จำนวน  1  คน 

         เทศบาลตำบลบ้านสางเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  ปัจจุบันแบ่งการบริหารงานภายใน  ออกเป็น          
3  ส่วน  ดังนี้   

      1. สำนักปลัดเทศบาล     
2. กองคลัง 
3. กองช่าง  

 

จำนวนบุคลากรในองค์กร  มีท้ังหมด  30  คน  ดังนี้  
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาลตำบล    มีจำนวน   21   คน   ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานท้องถิ่น )             2. หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          4. นักวิชาการสาธารณสุข    
5. นักพัฒนาชุมชน                                        6. นกัทรัพยากรบุคคล  
7. นักวิชาการศึกษา                                      8  นักจัดการงานทั่วไป                        
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      10. นกัประชาสัมพันธ์   
11. นักวิชาการเกษตร                                   12. พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3  คน         
13. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จำนวน  3  คน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
14. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จำนวน  1  คน ( พนักงานจ้างทั่วไป ) 

                     15. คร ู จำนวน  2  คน    
            16. ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกจิ) 1 คน 

ตำแหน่งในกองคลัง     มีจำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง               2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ      4. นักวิชาการคลัง 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี                      
ตำแหน่งในกองช่าง     มีจำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง             2. พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
3. นายช่างโยธา ( 2  อัตรา ) 
4. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 คน                          
ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ   มีจำนวน  12  คน 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว     
โดยให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ   สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ ( ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  และทำให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่อนาคต ที่พึงประสงค์นั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผน  และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งพระราชบัญญัติ
การจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติต ามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว  ดังนั้น  จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทย  ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสร้างและรักษาไว้  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทย มีความสุขอยู่ดีกินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม   โดยมี 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ที่จะใช้เป็นกรอบ  แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ ไป            
จะประกอบด้วย ๖  ยุทธศาสตร ์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมอืงขจัดคอร์รัปชั่น   
      สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา    

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 
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(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอำหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วง
โซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น  
     มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย  
     กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน  
     อุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและ   
   การดำเนินธุรกิจ ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอำชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3.) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4.)   การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการ 
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จัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

(5.)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี  
                         สารสนเทศ และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6.)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ  
                         นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ   
                         เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการ  
                         ต่างประเทศ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา มีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง กระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคม สีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๒) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ  อาท ิ

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

 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบด้วย 
๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและ  
       สังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเ้กิด 

                 ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ 
        มั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

๒)  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้กำหนดประเด็นที่ดำเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๒.๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔) การป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕) การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
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๒.๖) การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบริการ 
๒.๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

         1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน 

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ครั้ งนี้  สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  
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ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จึงเป็นจุด
เปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ
ปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงม่ังคั่งยั่งยืน” ของประเทศการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ศสช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง
ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้าน  การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP   
     Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท  
     (9,325 ดอลลาร์.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสู งวัยอย่าง        
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.  การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนากำลังคน และแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ มีการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงาน และปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  
และบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบาย และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทาง และขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือ ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรม ซ่อมบำรุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับ     
ที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวม ทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  และแหล่งน้ำใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยาย
ผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย ทั้งทาง
บกทางน้ำ และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน และประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคต เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยง การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  
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และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้ งในระดับ          
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น     
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย  และพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน 
สู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก  
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน  
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสม ตามศักยภาพและประสบการณ์   
มีรายได้ในการดำรงชีวิต   มีการสร้างเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โดย 
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่าย  ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 
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ภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 
3.  การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงาน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้  และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน  และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตร โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาข้ันพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุ นการจัดหาที่ อยู่ อาศัยของผู้ มี รายได้น้ อย  และการเข้ าถึ งระบบ
สาธารณูปโภคกำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ จำเป็น  และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจน  ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และเข้าถึงพ้ืนที่ เป้ าหมายได้อย่างแท้จริง  ด้วยการผลักดัน            
พรบ.ทรัพยากรน้ำ และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น 

3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย
ภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 
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4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง  ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการ  โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวย
ความสะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3  การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ               
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดน  เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน  
โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ
แรงงาน  ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากำหนดเพดานการถือครองที่ดิน    
ที่เหมาะสม  และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ำ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
ในระดับพ้ืนที่  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่ง       
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของ
ชุมชน  บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสม ในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน         

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ 
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ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะน้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย  และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ   
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผนแม่บท     
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ     
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ   เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริม
การวิจัย  และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบ และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสำคัญกับการป้องกัน
น้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัว และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง  แนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
6.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการ  และร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน  และคดี          
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ     
ในระดับพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย           
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ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
1.  ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)        
      ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  
“มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน”  ทั้งนี้   ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
           เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น     
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖ ด้าน  ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกดิขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เป็นสำคัญ 
 

๑.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
      ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่ เหมาะสม         
การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม    
ที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน  โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้      
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย  รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม     
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส   
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ   
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ
และดำรงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่ เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้ างสัมมาชีพใน พ้ืนที่               
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย   
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค  ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคม 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ

ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วง
โซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และ
เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่  โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทาง
การเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น   

ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร  โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน      
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว      

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐  ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้  เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน        

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน   

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน 
และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
        เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ      
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์        
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไท ย         
ปี พ.ศ. ๒๕๗๗        

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้น

การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง 
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พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน  การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ    
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็น
หลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษ
หน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ          
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนา      
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่  และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ         
ในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มี 
ศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย 
            ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย  มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)    
การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคม โลก เป็นต้น     
การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของประเทศไทย  ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือรองรับ 
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และสอดคล้องกับการดำเนิน งานตามพันธกรณี ของความร่วมมือระ ดับภู มิภ าค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ 
ร่วมมือในเอเชีย 

นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ยุคแรก ประเทศไทย 1.0  เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ประเทศไทย 
2.0  เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม ประเทศ
ไทย 3.0  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ไทยในยุค 
1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุ
ให้นำไปสู่ยุคที่สี่  ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)       
มีรายได้สูงโดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ 
“Creative Economy”  

Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value –Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ดังนั้น Thailand 4.0  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ 
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริการจัดการและ
เทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น  และเป็นเกษตรกรแบ บผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่  High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Thailand 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่ มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
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2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์

ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา e-market place, e-commert  เป็นต้น 

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยี          
การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

การพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand  4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน   
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ  
ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก  ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ืออำนวยความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3   แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาค 
1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอ้ืออำนวยต่อการผลิต การค้า และการ

ลงทุน เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมภิาค กลุ่มประเทศอนุภูมาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 
กลุ่มเอเชียใต้ และตลาดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ 

2. พัฒนาปัจจัยการผลิต และคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และสร้างความมั่นคงให้ภาคเกษตรกรรม 

3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีภาคเหนือ มีศักยภาพสูง และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักให้ยั่งยืนและเท่าทันกระแสตลาดสากล 

4. สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในภาค 

5. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและ 

เป็นธรรม 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

และใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 
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    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560)( เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
พันธกิจ (Mission) : 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยง
สู่สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนมูลค่า 

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา
ตะวันออกดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ 

         4. อนุรักษ์  พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
            “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

           เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง   
     (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนำสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสู่

ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด 

วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน
ภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนา
ธุรกิจ SMEs 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ 
GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดัน 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน 
Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย

เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3.)  สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการ  
      อุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
      เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง  
      ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการ
จัดจำหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว

และชุมชนในการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาส
ทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน   การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและ
พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือ
ในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาเรยีนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ฟ้ืนฟูที่ต้นน้ำและป่าชุมชน การจัดทำ Food Bank การทำฝายต้นน้ำแบบ
ผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชน
ในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ 

4.)  สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุก  
      ระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ บูรณาการหน่วยงานที่  
      เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพ่ือลดความ  
      สูญเสียให้น้อยลง 
 

(2)  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 

  “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
  จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่ เหมาะสม  มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย  และผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการส่งออกที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น  ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพ
ด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย์  ความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และสังคมท่ีเข้มแข็ง  ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีเป้าหมายเดิม  และขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  และขยาย

มูลค่าการค้าชายแดน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ชุมชน

เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมทักษะ  และสมรรถนะของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์รวม 
  จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย  มีช่องทางการตลาด  ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว  
ประชาชนมีรายได้  มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีมูลค่า  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  การค้าชายแดน  มีความ
มั่นคง  ปลอดภัย  ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า  การลงทุน  เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 3. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
        ในการแข่งขัน 
 4. พัฒนาการค้า การลงทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
  4. การบริหารจัดการ 
  5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาเมือง 
  2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
  2. สร้างสังคมเอ้ืออาทรภายใต้อัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม 
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  4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
  2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
  3. พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา  
     (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 วิสัยทัศน    
 “เมืองนาอยู่   ชุมชนเขมแข็ง   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  
 แนวทางการพัฒนา  
  1.1 สงเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีใหกับ 
ประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพทีดี่  
  1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแขงขันกีฬา  
  1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  
  1.4 สงเสริมการจัดใหมีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
  1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุก
ระดับ  
  1.6 เสริมสร้างความเขมแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  

  2.1  สงเสริมใหประชาชนนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  
  2.2  สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหล่งทองเที่ยวใหสวยงาม และประชาสัมพันธ์
ใหเป็นที่รูจักมากขึ้น  ตลอดจนจัดใหมีระบบขอมูลเพื่อการจัดการทองเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
  2.3  พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ใหแก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุมอาชีพ
และกลุม องคกรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพ่ือใหมีความรูในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแก 
ครอบครัวมากขึ้น  
  2.4  สงเสริมใหชุมชนมีสวนร่วมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ วัฒนธรรม และ            
การพัฒนาการบริการและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ  
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  2.5  สงเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย  เพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ  
  2.6  สงเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝมือ และหัตถกรรม   
ใหเป็นสินคาที่มีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
  3.1  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรอย่างพอเพียงและ          
ทั่วถึงเป็นระบบลุ่มน้ำพรอมจัดทำแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่  
  3.2  สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
  3.3  สงเสริมใหมีระบบการคมนาคม และการขนสงที่เชื่อมตอระหว่างองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นอ่ืนใหได้มาตรฐาน  เพ่ือใหการคมนาคมและการขนส่งสินคามีความสะดวกรวดเร็ว  และกระจาย
ความเจริญไปทุกพ้ืนที่  
  3.4  สนับสนุนดานเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนา
และแกไขปญหาโครงสร้างพื้นฐานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิน่และหน่วยงานอื่น ๆ  
  3.5  สงเสริมการวางผังการใชที่ดินใหเป็นระบบ  และการจัดการใชที่ดินอย่างเหมาะสม     
โดยการสนับสนุนใหมีการจัดทำผังเมืองรวม  เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนใหมีระเบียบรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 แนวทางการพัฒนา  
  4.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  หรือ       
ศูนย์สามวัย  ครอบคลุมทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ  เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  4.2  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู อย่างทั่ วถึง         
อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบ  
  4.3  สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูศิลปะ  จารีตประเพณี  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ          
ภูมิปัญญาทองถิ่นใหคงอยู่สืบตอไป  
  4.4  การทำนุบำรุงศาสนาและสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
  4.5  สนับสนุนและสงเสริมงานด้านการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนแกไข     
ปญหาเด็ก  และเยาวชนในกลุมเสี่ยง  และการแกไขปญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
  4.6  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  4.7 สนับสนุนการปองกันปญหาอาชญากรรมและการจราจร เพ่ือสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 แนวทางการพัฒนา  

5.1 สงเสริมการสร้ างจิ ตสำนึ กของประชาชน เด็ กและเยาวชนในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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  5.2  สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของ ประชาชน  
  5.3  สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาน้ำเนาเสีย  
  5.4  สงเสริมการดูแลและบำรุงรักษาปาไม้  ที่ดิน  โดยการปลูกปาทดแทนและรักษาสภาพ
แวดลอมของแหล่งตนน้ำลำธาร  
  5.5  สงเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงคแกไขปญหาภาวะโลกร้อน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร  
 แนวทางการพัฒนา  
  6.1  ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือใหองคกรมีความโปรงใส  ตรวจสอบได้ 
และประชาชนได้ประโยชนสูงสุด  
  6.2  สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนทุกภาคสวนในการบริหารงาน  การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปองกันการทุจริต  
  6.3  เสริมสร้างความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ตลอดจนสงเสริม       
การจัดใหมีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  6.4  สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำทองถิ่น  กลุมองคกรต่าง ๆ      
ในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  6.5  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและประสบการณเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  6.6  เสริมสร้างความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย  สิทธิ  และหนาที่ของพลเมืองและการ
เลือกตั้ง เพ่ือใหการพัฒนาทองถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณของประชาชน  
  6.7  การรณรงคปกปองสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท  
  6.8  การเผยแพร่ขอมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานใหประชาชนได้
รับทราบอย่างทั่วถึง 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“ ประชาชนมีอาชีพมั่นคง  ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ”        
          2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  6  ด้าน  ดังนี้      
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้าน พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

          ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

          2.  มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพียงพอและทั่วถึง 
3.  หมู่บ้าน คิดเป็น  ทำเป็น  สามารถแก้ปัญหาของตนเอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
4.  ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การเมืองโปร่งใส  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มั่นคง ปลอดภัย  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  สามารถ 
     พ่ึงพาตนเองได้ 

   2.4  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) 
                     1.  ร้อยละของรายได้ประชากร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000  บาท ต่อหัวต่อคนต่อปี               
                          ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
  2.  ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ค่าเป้าหมาย :  
                          ระดับ 5 ) 
  3.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 

4.  ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
5.  ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบ

จากประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 
6.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง 
     ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 

2.5  กลยุทธ์   
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ           

ให้เพียงพอ และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย เด็ก นักเรียน  ให้มีทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๓)   ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของรัฐ 
๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ กีฬา และนันทนาการ ให้มสีุขภาพ

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๗)  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร  พัฒนาขุดลอก           

คูคลองต่างๆ ให้มีแหล่งน้ำที่สะอาด  ปลอดมลพิษ 
๘)  พัฒนาฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ธรรมาภิบาล) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานยุคใหม่  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

๑๐)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  ๑๑)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  และเตรียมความพร้อมในการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ธรรมชาติต่างๆ   

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟู   
แหล่งน้ำ ลำน้ำคูคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร  และจัดการขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูล 

๑3)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
                     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เป็นการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความ 
เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  การแพร่ระบาดของโรคไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีการระบาดในระดับโลก และในประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและ
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาล  ทิศทางการบริหารจัดการตำบลบ้านสาง  มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงเป็นการใช้จุดแข็ง และศักยภาพ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตำบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในตำบลบ้านสาง เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ขณะเดียวกัน  จำเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อม
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข      
โรคระบาดต่างๆ  ที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี  ความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนา
มาตรฐาน ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  การน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมี 
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ภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และเงื่อนไขมีความรู้  การมีคุณธรรม และความ  มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต  และ
ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร  และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การนำเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายแก่ครัวเรือน  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
การพ่ึงพาตนเอง  พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มี
คุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง  การเสริมสร้างองค์ความรู้   การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล  นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไป  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม  ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม  และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง    ทั้งภายในและภายนอกตำบลอย่างรอบคอบ   
 

                          เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีจุดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก    
และมีพ้ืนที่ติดบริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
ตอนบน  มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ  มีทัศนียภาพโดยรอบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และการชมพระ
อาทิตย์ตก   ริมกว๊านพะเยา  เป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและมาเยือนกว๊านพะเยา      
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัด
พะเยา ตำบลบ้านสาง มีทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้บริเวณริมกว๊านพะเยา      
ยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำการประมงและการแปรรูปผลผลิตจากปลา  เช่น ปลาส้ม  ปลาเจ่า  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น การดูปลา  การชมดอกบัวบาน  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  เช่น        
การเดิน วิ่ง  การข่ีจักรยาน และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ  และมพ้ืีนที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร  เช่น ทำนา 
ทำสวน  นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น น้ำตก          
ผาเกล็ดนาค  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบล  ได้แก่ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และผลิตสินค้าไปจำหน่ายสู่ตลาดภายนอก  และใน
อนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ตำบลบ้านสาง  สามารถพัฒนา
สินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน      
ได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สภาพพ้ืนที่ตำบลบ้านสาง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อม     
ที่สวยงาม  น่าอยู่  และศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านสาง  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ 
องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)         
ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  คือ “ เป็นเทศบาลที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินค้าโอท็อบที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานสากล  
อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง       
จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง  เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ใช้การ
วิ เคราะห์ ศักยภาพ  เพ่ือวิ เคราะห์ปั จจัยและสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการพัฒนา                 
และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม 
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค   
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ  จากการวิเคราะห์และประมวลผลการทำประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   พร้อมทั้งได้มีการประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ที่เป็นทั้ง
ปัจจัยเอ้ือหรือปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่ไม่เอ้ือจากภายในและภายนอก  สามารถ
นำมาสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ซ่ึงทำให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      
1) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง    

1.  ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เอ้ือต่อ 
     การทำการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะสำหรับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ    
     และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี     
2. มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก มีถนนสายหลักแม่นาเรือ - แม่ใจ  เหมาะสำหรับการสัญจร  
     ไปมาเชื่อมต่อระหว่างตำบล  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา  
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     ฝั่งตะวันตก ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้ 
     เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

จุดอ่อน   
1. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตสินค้าบริการ   
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเกษตรในฤดูแล้ง   
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ  

ต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ำ  มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชไร่และพืชสวน  
4. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

โอกาส   
1.  รัฐบาลมีนโยบายและสนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง   โครงการ  
      อินเตอร์เน็ตตำบล  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop)    
      โครงการประชารัฐ โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน  เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา เน้นการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน   
      เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1.  ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2) ด้านสังคม 
จุดแข็ง   

1. ทุกองค์กรตั้งแต่ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน
ในพ้ืนที่มีความตื่นตัวต่อพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก 

2. มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอปพร.กลุ่มอสม. คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

จุดอ่อน   
1. การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ที่เข้าถึงในทกุ

หมู่บ้าน ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีศักยภาพ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้เท่าท่ีควร 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอำเภอมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  และเร่งรัดให้ทุกส่วนของราชการร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้มีอิทธิพล  เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด  ทำให้  
     ยากต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
2.  กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ 
     จริยธรรม 
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3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

1.  นโยบายสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตาม 
     ประเมินผลทุกระดับทั้งผู้เรียนและผู้สอน   
2. ผู้นำทางศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการ  
     ศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  

จุดอ่อน   
1. กลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต   
2. ประชาชนมีค่านิยมที่เน้นบริโภคนิยม โดยยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ และการบริโภค ทำลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
โอกาส   

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ  จารีต  
     ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สื่อต่างๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ มีความก้าวหน้า  
      ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1.  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ระบบการแข่งขันทำให้เกิดความเห็น     
     แก่ตัว  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เน้นการบันเทิงมากกว่าการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. พ้ืนทีข่องตำบลบ้านสาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยแม่ตุ่น ร่องสาง ร่องบวบ กว๊าน 
      พะเยา   สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค   

จุดอ่อน   
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน เน่าเสีย การใช้สารเคมีใน  
     การเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ำ 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     เท่าท่ีควร มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกป่า ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
     ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติต่างๆ  
3. การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ และประชาชนไม่เข้าใจผลกระทบ   
     และจิตสำนึกที่ดี และนำขยะไปทิ้งตามถนน นอกพ้ืนที่ ในป่า สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ี  
     นั้นๆ  

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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ข้อจำกัดและอุปสรรค  
  1.   ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร  เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ  ในการพัฒนาแหล่งน้ำและ 
                 รักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต  และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จุดแข็ง   

1.  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
     มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนลง  มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก      
2. การคมนาคม การสื่อสาร มีความสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      

จุดออ่น   
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนขาดความรู้ความ 

เข้าใจภารกิจของหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ 
โอกาส 

1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
     ความปลอดภัยของประชาชนไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความ  
     สงบเรียบร้อย 

ข้อจำกัดและอุปสรรค   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง และขาดความตระหนักและ

จิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน แหล่งน้ำ ประปา ถนน ไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจำกัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จุดออ่น 
1.  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค และน้ำเพ่ือ  

               การเกษตรในฤดูแล้ง   
โอกาส 

1. พรบ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น    
ทำให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง  มีความ
คล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

ข้อจำกัดและอุปสรรค 
1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจ ทำให้เป็นข้อจำกัด

ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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3) ด้านการเมือง และการบริหาร 
จุดแข็ง   

1.  ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ   
      ในหมู่บ้าน 
2. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น 
3. เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีบุคลากรและอัตรากำลัง ที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะดำเนินการ

ตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  
4. มีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากประชาชนในการจัดโครงการ/  

               กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นอย่างดี 
5. ผู้บริหาร/ ผู้นำชุมชนมีจิตสาธารณะทุ่มเทในการพัฒนาตำบลอย่างเต็มที่ 

จุดอ่อน 
1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่ครอบคลุม และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
2. งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอในการพัฒนา 

โอกาส 
1. ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมและ

ศักยภาพในการบริหารงาน 
2. ส่งเสริมใหก้ว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ข้อจำกัดและอุปสรรค 
1. ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และไม่สามารถตัดสินใจได้

ทันเวลา  
2. การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และล่าช้า ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระจายเฉพาะภารกิจไม่กระจายงบประมาณ และบุคลากร 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยภาพรวมของท้องถิ่น 
 จุดแข็ง (Strenght ) 

1.  มีเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่ใจ และจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก  และการคมนาคมติดต่อ  
    ระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
  2.  เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา การทำครกหิน  และด้านการจักสานหัตถกรรม 
      ท้องถิ่นที่สำคัญ 
  3.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ อย่าง

แท้จริง 
  4. สามารถออกกฎหมาย ( เทศบัญญัติท้องถิ่น ) ใช้บังคับในพื้นที่ได้เอง 

        5. มีแหล่งน้ำธรรมชาต ิ(กว๊านพะเยา) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
        6. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล  
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        7. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ  
 8. มีวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
 9. มีทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ 
 10. มีผู้นำท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง  
 11. มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีสวยงาม เช่นกว๊าน  
              พะเยา น้ำตกผาเกล็ดนาค  

จุดอ่อน (Weakness) 
      1.  ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น 

    และกลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างยั่งยืน 
2.  การกระจายข้อมูล ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร 
4.  ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
5.  ไม่มีแหล่งน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น อ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพ่ือการ  
     อุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
6.  นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและบทบาท  
     อำนาจหน้าที่ของตนเอง 
7.  ขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม จากทุกกลุ่มวัย ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ที่เข้าร่วม  

                ประชุม 
 8.  ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพ่ือขายสินค้าออนไลน์ 
โอกาส  (Opportunnity) 

1.  มีสินค้าโอท็อปที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จัก สามารถเป็นสินค้าส่งออก และรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 

2.  ประชาชนในพ้ืนที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกหมู่บ้าน            
มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระจายทุกพ้ืนที่ 

3.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ตามพรบ.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง มากขึ้น ทำให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น   
         4. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เทศบาลมีความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการต่างๆ 
จึงมุง่ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก   
 5.  มีพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจำกัดและอุปสรรค (Threat)    

 1.  การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรยังไม่เพียงพอในการดำเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน   
  2.  พ้ืนทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
  3.  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไมส่ามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

       4.  พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
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           5.  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา       
มีข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 6. ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดมีราคาสูงข้ึน 
 7. ปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
การขาดแคลนวัตถุดิบในพ้ืนที่ การคมนาคมขนส่ง  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ SWOT แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสางนั้น  ปรากฏว่างบประมาณ 
ร้อยละ 60 – 70  นำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และ
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ถนนในหมู่บ้าน และสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ เช่น การสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การ
บริหารการปกครองและอ่ืนๆ ปรากฏตามแผนงานและโครงการต่างๆ ภายในตำบล  ซึ่งประชาชนยังมีความ
ต้องการที่จะให้มีการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เช่นการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  
เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม  ถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขนส่ง
ผลผลิตออกจากพ้ืนที่การเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีความต้องการขุดลอก  แหล่งน้ำ เพ่ือให้สามารถ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในในการอุปโภคบริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรในฤดูแล้งได้ และด้านอ่ืนๆ เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนตามความจำเป็นเร่งด่วน และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ           
                        ส่วนด้านรายได้  เทศบาลมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  และมีรายได้
ในการจัดเก็บเอง  เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก  ทำให้รายได้ที่
เทศบาลจัดเก็บเอง มีจำนวนน้อย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ส่วนการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ  มีการแบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ สำนัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง และกองช่าง โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจจากนายกเทศมนตรีตำบล
บ้านสางให้กับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง  และมอบอำนาจการตัดสินใจในบางภารกิจให้กับ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง  มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ E-Plan 
(การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึกระบบ
บัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) 
ระบบ LEC (ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)  ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น) ระบบ 
LHR (ระบบบุคลากรท้องถิ่น)  คณะผู้บริหาร กลุ่มผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม., อปพร. และประชาชนในพื้นที่ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  และได้รับรางวัลในด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตามยังคง
มีจุดอ่อนด้านงบประมาณในการบริหารงานยังมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่  งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานด้านรายจ่ายประจำ และรายจ่ายเพ่ือการลงทุนยังไม่เพียงพอ
และท่ัวถึงทุกพ้ืนที่   
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ตำบลบ้านสางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และประมงพ้ืนบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น  ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น  เกิดปัญหาการ
ว่างงานในกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  การประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการอย่างยั่งยืนได้  เนื่องจากขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร  
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าบริการ  
ได้อย่างต่อเนื่อง  และขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินใน
ระบบและนอกระบบตามมา  นอกจากนี้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอ   และทั่วถึงทุกพ้ืนที่     
อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบันพ้ืนที่ตำบลบ้านสางนั้น การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง  เช่น การขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง   
และระบบประปาหมู่บ้าน / ภูเขา เกิดปัญหาท่อแตกร้าว รั่ว ชำรุด และน้ำแห้งบ่อยครั้ง   ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ส่องสว่างแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเวลา    
ค่ำคืน  ยังไมท่ั่วถึง  และปัญหาด้านอื่นๆ  เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัด ในเรื่องงบประมาณ  ในการดำเนินการไม่
เพียงพอ  ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดถึง      
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนา มีข้อจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  โรคระบาดต่างๆ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค   
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)  ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  โดยองค์การ
อนามัยโลก WHO ให้ความเห็นว่า โรคโควิด 19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น (endemic) ที่จะอยู่กับเราไป
ตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออก และประชาคมโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้ โดยรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน
บางอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ทำให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ 
อาทิ การสาธารณสุขจะเป็นวาระสำคัญของโลก โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ การจัด
ระเบียบโลกใหม่ที่จะมีการพึ่งพาภายในภูมิภาคมากขึ้น (regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะ
มาเร็วขึ้นพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การใช้มาตรการล็อกดาวน์มีต้นทุนที่สูงเพ่ือแลกกับชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน และได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกัน รวมทั้งเราได้
เห็นทรัพยากรสำคัญของชาติคือ พลังความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ในระยะข้างหน้า เราควรใช้
พลังนี้ต่อยอดต่อไปเพ่ือพลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญ่ (Great Reset) โดย
ผสมผสานกับแนวคิดข้อเสนอของ Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ดังนี้ 
               1. การช่วยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะ
ยาว ภาครัฐควรใช้เงินงบประมาณขนาดใหญ่นี้  เยียวยาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนให้กระจายไปให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเงินทุ่มลงทุนเพ่ือให้เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหม่ของประเทศเพ่ือแก้ปัญหา
โครงสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกัน เช่น การลงทุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดย
ชุมชน การพัฒนาโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำ  20 ปี (ปี 2561–2580) ให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่มักสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร การพัฒนาเมืองสีเขียว การสร้างระบบนิเวศ  
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การพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะแก่แรงงานที่ย้ายกลับท้องถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมือง
ใหญ่ ช่วยให้เกิดการจ้างงานและสามารถชดเชยผลกระทบจากวิกฤติได้อีกทางหนึ่ง 

              2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างระบบตลาด
แข่งขันทีเ่ปิดกว้างและเป็นธรรม การแข่งขันเสรีที่สร้างแรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้แข่งได้ในตลาดโลก การปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่มีเป้าหมาย
สูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งทบทวนการลดหย่อน
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม
ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานที่ทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 

             3. การติดอาวุธเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับการเติบโตและก้าว
ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งด้านการสาธารณสุข เช่น การแพทย์ทางไกล การศึกษา เช่น การเรียนการสอน
ออนไลน์  การขนส่ง เช่น บริการดิลิเวอรี่ และการทำงานจากที่บ้าน ( Work from home ) เพ่ือใช้วิกฤตินี้ให้
เป็นโอกาสเพ่ือก้าวกระโดดความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป และเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให้ได้ 

             4. การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งพัฒนาทักษะ 
นอกเหนือจากประชาชนต้องช่วยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และยืดหยุ่นใน
การปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่โดยเร็วแล้ว ภาคประชาชนต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้เป็น “แรงงานแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21” ในยุคที่คนต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงงานจึงต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong 
learning) โดยเฉพาะในสาขาที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคต เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการตลาด
โดยเฉพาะออนไลน์ ภาษาต่างประเทศ รวมถึงทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการจ้างงานและเพ่ิมรายได ้  

                 จากสถานการณ์การเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID – 19)  ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้ท้องถิ่นต้องคิดวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงการเตรียมรับมือจนกว่าการระบาดจะหมดไปหรือทุเลาลงในโครงการต่างๆของทางภาครัฐที่ได้รับ
ผลกระทบ หยุดชงักไปนั้น ต้องเร่งฟ้ืนฟูในหลาย ๆ ด้านต่อไป 
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ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สาธารณสุขและการกีฬา  

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานสาธารณสุข     
  

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
2 2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
3 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองช่าง 

4 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

5. 5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
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ลำดับท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6. 6.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองช่าง 
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          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 

       เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ด้านการพัฒนาระบบ  
      เศรษฐกิจ  
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน        17 12,050,000 17 12,050,000 18 12,065,000 18 12,065,000 18 12,065,000 88 60,295,000 
1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
       ของชุมชน    4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000 
1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม      
       และนันทนาการ 3 560,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 15 2,800,000 
1.5  แผนงานการเกษตร 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 35 1,250,000 

รวม 32 13,300,000 32 13,300,000 33 13,315,000 33 13,315,000 33 13,315,000 163 66,545,000 
2)  ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาการสาธารณสุข 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 15 825,000 

2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
1 

 
10,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 13 390,000 

2.3  แผนงานการศึกษา 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 105 14,350,000 
2.4  แผนงานสาธารณสุข        11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 55 2,330,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

2.5  แผนงานเคหะชุมชน    1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 
2.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง   
ของชุมชน 9 10,274,400 9 10,274,400 9 10,602,000 9 10,602,000 9 10,602,000 45 52,354,800 
2.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม      
       และนันทนาการ 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 95 5,285,000 
2.8  แผนงานการเกษตร 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 35 900,000 
2.9  แผนงานงบกลาง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000 

รวม 74 15,252,400 56 15,337,400 76 15,665,000 76 15,665,000 76 15,665,000 378 77,584,800 
3)  ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานการรักษาความ  
       สงบภายใน 1 35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 5 175,000 

3.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน        5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 25 22,500,000 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
       ของชุมชน    2 510,000 2 510,000 3 540,000 3 540,000 3 540,000 13 2,640,000 
3.5  แผนงานการเกษตร 3 360,000 3 360,000 3 360,000 3 360,000 3 360,000 15 1,800,000 

รวม 12 5,505,000 12 5,505,000 13 5,535,000 13 5,535,000 13 5,535,000 63 27,615,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย  
4.1  แผนงานรักษาความสงบ  
       ภายใน 8 970,000 8 970,000 8 970,000 8 970,000 8 970,000 40 4,850,000 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 1 6,000 1 6,000 1 6,000 1 6,000 1 6,000 5 30,000 
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
       ของชุมชน         2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 
4.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม    

และนันทนาการ  1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
รวม 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 60 5,080,000 

5)  ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
18 

 
1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 90 9,175,000 

รวม 
18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 90 9,175,000 

รวมทัง้สิ้น 148 36,908,400 150 36,993,400 152 37,366,000 152 37,366,000 152 37,366,000 754 185,999,800 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตรส์ร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 
     1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณใ์นการป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ      

1.จัดหาวัสดุและอปุกรณ์
จำนวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
จัดซื้อสารเคมีและพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย,
วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัข
บ้า และจัดซื้อทรายอะเบส,
น้ำมันเบนซินและดเีซล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดหา 

1.สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนและลดปัญหา
การเกิดโรคตดิต่อใน
ชุมชน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปศุสัตว์      
อ.เมืองพะเยา 
/ รพ.สต.บ้าน
สาง 

2 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดสารพิษไว้บรโิภค
ในครัวเรือนและจำหน่าย 
2.ลดการใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชสวนครัว 

1. จัดกิจกรรม  จำนวน       
    1 ครั้ง  

10,000  10,000. 
 

10,000  
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1. ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่ปลอด
สารพิษในครัวเรือน
และจำหน่าย 
2.สามารถลดการใช้
สารเคมีในการปลูก
พืชสวนครัว 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมการ
ป้องกนัโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1.เพือ่สร้างค่านิยมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส ์
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในพื้นที ่

1.จัดอบรม จำนวน           
1  ครั้ง 
2. สนับสนุนกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

6,000  
 

6,000. 
 

6,000  
 

6,000  
 

6,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.ประชาชนมีค่านิยมและ
พฤติกรรมที่ปลอดภยั
ห่างไกลโรคเอดส ์
2. สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
พื้นที่ และอัตราผู้ป่วย
เอดสล์ดลง 

ทต.บ้านสาง        
/สปสช. 

4 โครงการชุมชนน่าอยูสู่่
ตำบลสุขภาวะ 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และนักจดักระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน    
มีโครงการสรา้งเมืองน่าอยู ่ 
สู่ตำบลสุขภาวะ 
3.เพื่อจัดการความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
พัฒนารูปแบบระบบการ
ดูแลผูส้งูอายุที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.ดำเนินการจดัทำ
โครงการ จำนวน 1ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผูน้ำการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลตำบลบ้านสางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถส่งเสริมให้
ชุมชนมีโครงการสร้าง
เมืองน่าอยู่สู่ตำบล       
สขุภาวะ 
3.สามารถจดัการความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพัฒนารูปแบบและ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ   
 ที่มปีระสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง, 
สำนักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในสัตว ์

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคระบาด
ในสัตว์เลีย้ง 
 
 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนนุ 

1.ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการป้องกัน
และและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
สัตว์อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข  
 

1.เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น          
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การดำเนินงาน
ดา้นสาธารณสุข   
2.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสขุ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิ / จัดอบรม 
จำนวน  1  ครั้ง 
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

1.ผู้นำท้องถิ่นได้
เรียนรู้ประสบการณ์
การดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
2.สามารถส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
และวัสดุการแพทย ์วัสดุ
ประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นไวนิล
ประชาสมัพันธ์  แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ ให้แกส่ัตว์
เลี้ยง สตัว์จรจดั หรือสตัว์เลี้ยง  
ที่อยู่ในที่สาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ           

1.จัดทำโครงการ    
จำนวน  1  ครั้ง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถ
ป้องกนัและ
ควบคมุโรคพิษ
สนุัขบ้าให้แก่
สัตว์เลี้ยงได้ 
อย่างปลอดภัย
ไม่เป็นปญัหา
ของสังคม 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครมูลฐาน
ชุมชน (อสม.) (โครงการ
พระราชดำริ) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   
การดำเนินงานของอาสาสมัคร  
มูลฐานชุมชน (อสม.)    
2. เพือ่ให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลและการบริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยัและมี  
สุขภาวะทีส่มบูรณ์แข็งแรงมี
ทักษะในการดูแลตนเองและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / อุดหนุน 
จำนวน  9  หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท 
( โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้าน
ในการสนับสนุน    
/ อุดหนุน 

1. ประชาชน
ได้รับการดูแล
และการบริการ
ในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัย และมี
สุขภาวะที่
สมบูรณ์แข็งแรง  
มีทักษะในการ
ดูแลตนเองและ
สามารถแกไ้ข
ปัญหา
สาธารณสุขใน
เรื่องต่างๆ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจ
ปัญหาและทราบถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิ 
2.เพื่อพัฒนาแนวคิดการมี
ส่วนร่วมด้านการบำบดั      
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน 
3.เพื่อเฝ้าระวังปญัหายา
เสพติดในพื้นที่และป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื้นที่ให้เบาบางลง 

1.จัดอบรม  จำนวน  
1 ครั้ง 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์      
จำนวน  3  ครั้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม  
 

1. ประชาชนเข้าใจถึง
ปัญหาและตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ  
2.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดใหเ้บาบางลง 
3.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
4. ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเป็นเขตปลอด
ยาเสพตดิและความ
รุนแรงของการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ลดลง 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิง 

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธรณสุขและมี
คณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

-สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ฮอมฮักในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพงิใน
ตำบลบ้านสาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ผู้ป่วยภาวะ
พึง่พิงได้รับการ
ดูแลร้อยละ 
100 

1.ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องและทัว่ถึง 

เทศบาลตำบล
บ้านสาง 
รพสต.บา้นสาง     
ศูนย์ฮอมฮัก
ตำบลบ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  11 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ในการป้องกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019( COVID-19) 

1. เพื่อให้ความรู้ในการป้อง   
กันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา     
2019 ( COVID-19) เพื่อ
ป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา     
2019 (COVID-19) 

1.ผูเ้ข้ารับการอบรมได้แก่    
บุคลากรอปท./ผู้นำท้องถิ่น   
/อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.)/   
กลุ่มสตร/ีจิตอาสา/และ
ประชาชนท่ีสนใจจำนวน   
50 คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ในการป้องกัน
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา
2019 ( COVID-19) 
และสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา
2019( COVID-19)ได ้

  สำนักปลัด       
 ทต.บ้านสาง 

 

12 โครงการอาสาบริบาล
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย 
ติดเตยีงไดร้ับการดูแลอยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

- สนบัสนุนการดำเนินงาน
ของอาสาบริบาลทอ้งถิ่น 
เดือนละ 1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.จำนวน
คนท่ีได้รับ
การดูแล
จากอาสา
บริบาล
ท้องถิ่น 

1.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียงไดร้ับการ
ดูแลอยา่งถูกต้อง 

เทศบาล
ตำบลบ้าน
สาง รพสต.
บ้านสาง 
อาสาบริบาล
ท้องถิน่ 
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1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา                 
เพื่อสุขภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนการออก   
กำลังกายเพื่อสุขภาพให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี   
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีสุขภาพ
แขง็แรง 

ทต.บ้านสาง/ 
โรงพยาบาล /
พะเยา / รพ.
สต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
หันมาออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น 
2.เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน 
การออกกำลังกายและเล่น  
กีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

1.จัดกิจกรรมแข่งขนักีฬา
พืน้บ้าน/กีฬาทางน้ำกีฬา
สากลฯลฯ จำนวน  1 ครั้ง 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  
จำนวน     9 หมู่บ้าน 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จำนวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  
3. จำนวน
หมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีและ
หันมาออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น 
2.ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกิจกรรมการ
แขง่ขันกีฬาทุก
ประเภท 

1.เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน   
เทศบาลและประชาชน เห็น
ความสำคญัของการออก    
กำลังกายและเลน่กีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

1.สนับสนุนกิจกรรม 
  จำนวน  4  ครั้ง 
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
สนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.ผู้นำท้องถิน่
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ส่วนร่วม และหัน
มาออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกำลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออกกำลังกาย   
เพื่อสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี  
สขุภาพท่ีดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 
2.เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจาก     
ยาเสพตดิ 

1.จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายและ
อุปกรณ์การกีฬา 
จำนวน 2  แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
เครื่องออก
กำลังกาย 

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมาออก
กำลงักายเพื่อสุขภาพโดย
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

ทต.บ้านสาง 

 
1.3  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนนุและส่งเสรมิ
การจัดบริการสาธารณสุขใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจำเป็น ตอ่
สขุภาพและการดำรงชีวิต 
2เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของคนใน
ท้องถิน่โดยการบริหารจดัการ
อยา่งมีส่วนรว่มของบุคคลใน
ท้องถิน่ 

1.ส่งเสรมิ และสนับสนุน  
จำนวน  9 หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.สามารถสนับสนุน
และส่งเสรมิการ
จัดบริการ
สาธารณสุขในเรื่อง
การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจำเป็น 
ต่อสุขภาพและการ
ดำรงชีวิต 

ทต.บ้านสาง 
/ (สปสช.)     
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ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....2.....ยทุธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงานการเกษตร 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการดำเนินงาน
ศูนย์บริการและ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การเกษตรประจำ   
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อดำเนินงานศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำตำบลบ้าน  
สาง การบริหารจดัการศูนยฯ์ 
การประชุมคณะกรรมการจดั
อบรมและการถ่ายทอด    
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพื้นที ่ฯลฯ 

1.ศูนย์บริการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีการ  
เกษตรประจำตำบล    
บ้านสาง จำนวน            
1  แห่ง 
2. จำนวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000 1. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
การถา่ยทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

1.ศูนย์บริการและ       
ถ่ายทอดเทคโนโลยี      
การเกษตรประจำตำบล     
บ้านสางมีการดำเนิน     
งานท่ีเป็นรูปธรรม     
เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึง่ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและกำจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.เพื่อป้องกนัและกำจดัโรค   
พืชทีเ่กิดจากเชือ้ราใหแ้ก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้      
ในการผลติและการใช้จุลินทรีย์
ปรปักษ์ปอ้งกันและกำจดัโรค   
พืชทีเ่กิดจากเชือ้รา 

1.จัดอบรม  จำนวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1.จำนวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกนัและ
กำจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อราใหแ้ก่เกษตรกรใน
พืน้ท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้
ในการผลติและการใช้
จุลินทรียป์รปักษ์
ป้องกันและกำจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการแปรรูปผล 
ผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสรมิการตลาด 

1.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

1.ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ   
   จำนวน 10  กลุ่ม 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวน
กลุ่มอาชีพท่ี
ส่งเสริม 

1.ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 

4 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

1.เพื่อป้องกันและกำจดั 
โรคและแมลงศัตรูพืชผล
ทางการเกษตรแก่เกษตร 
กรในพื้นที ่
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการผลติสาร
ป้องกันกำจัดโรคและ         
แมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง 

1.จัดอบรม  จำนวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
ผลติสารป้องกันกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง
อย่างปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

5 โครงการส่งเสริม
อบรมการเกษตร
ผสมผสาน 
 

1.เพือ่ส่งเสรมิการเกษตร
แบบพอเพยีงและเป็นการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร 
2.เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดต้นทุนในการทำ
การเกษตร 
3.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดค่าใช้จ่าย 
และนำวัสดุทีเ่หลือใช้มาใช้
ทำอาหารสตัว์ปุ๋ยหมักได ้

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จำนวน           
9  หมู่บ้าน 
2. จบัอบรมด้าน
การเกษตร,ประมง,     
ปศุสัตว์ จำนวน 1 ครั้ง 
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

1.ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่าย และสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 
2.เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย
ชีวภาพไวใ้ช้เองและสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 
3.สามารถแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร ลดคา่ใช้จ่าย  

  ทต.บ้านสาง 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา / สนง.
พัฒนาชุมชน
อำเภอเมือง

พะเยา / กศน.
อำเภอเมือง

พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการศูนย์ผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าวชุมชน 

1.เพื่อผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวพันธุ์
ดีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
จำหน่ายสู่ท้องตลาด 
2.เพือ่ส่งเสรมิการสร้างชุมชน
ให้เขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
3.เพื่อส่งเสรมิการลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือน 

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จำนวน      
9 หมู่บ้าน 
2.สนบัสนนุเมล็ดพันธ์ุ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

1.สามารถผลติเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีให้แกเ่กษตรกร
ในพื้นทีไ่ว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจำหนา่ย   
สู่ท้องตลาด 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้
3. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ทต.บา้นสาง / 
สนง. เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

7 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 

1. เพือ่พัฒนาการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร   
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้
น้ำน้อยและแก้ปญัหาภยัแล้ง
ในพืน้ท่ี 
3. เพือ่เสริมสร้างกิจกรรมเพิ่ม
รายได้แก่ครอบครัว 
 4. เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่
ของครอบครัวและชุมชน 
5. เพือ่นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
พื้นทีเ่ทศบาลตำบลบ้านสาง             

1.จัดอบรมแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
จำนวน  1 ครั้ง 
 
2.ส่งเสรมิการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อย 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ 
2. จำนวน
หมู่บ้านท่ี
ส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้
น้ำนอ้ย 

1.เกษตรกรสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปลูก
พืชใช้น้ำน้อยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
2.เกษตรกรสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงได ้
3.ลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได ้ให้แก่เกษตรกร 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ทีด่ิน 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตร 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรใหม้ีความรู้ด้าน
การเกษตร การผลิตพืช
พันธุ์พืชวิธีการลดต้นทุน 
ผลิตพืช การรวมกลุ่มการ
บริหารจดัการต่างๆ ใน
ด้านการเกษตร         
2. เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
วิชาการ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่าง 
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้นำ
ชุมชน  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ   

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบล
บ้านสาง  จำนวน  1  
ครั้ง 
2.ศึกษาดูงาน จำนวน   
1 ครั้ง 
 

50,000 50,000  
 

50,000  50,000  50,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านวชิาการเกษตร การ
ผลิตพืชพันธุพ์ืช วิธีการลด
ต้นทุนผลติพืช การรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการต่าง ๆ ใน
ด้านการเกษตร นำความรู้
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลด
ตน้ทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้  
3. เกษตรกรได้รับ
แนวความคิดใหม่ ๆ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่ง
เกษตรกรด้วยกัน 

ทต.บ้านสาง       
/สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 66 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชใหป้ระชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพษิไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและเป็นการลด
รายจ่าย เพิม่รายไดแ้ก่
ครัวเรือน 

1.สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์
พืชแก่ประชาชน จำนวน    
9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จำนวนหมู่บ้าน   
ที่สนบัสนุน 

1.ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพษิและ
สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุพ์ืชไว้ปลูกเพือ่
บริโภค และ
จำหน่ายภายในครัว 
เรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

 
 

10 โครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อขยายพืน้ท่ีป่าและ
ปรับปรุงพื้นทีว่่างเปล่าให้
เป็นพื้นทีป่่าไม ้
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์   
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
และน่าอยู่ สร้างระบบ
นิเวศทีด่ีให้แก่ชุมชน 

1.จัดกิจกรรมปลูกป่า   
จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1.สามารถขยาย
พื้นที่ป่าและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีว่าง
เปล่าให้เป็นพื้นที ่ 
ป่าไม ้
2. สามารถ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น และน่าอยู ่ 

ทต.บ้านสาง /      
สนง. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
จ.พะเยา           
/ศูนย์ป่าไม ้
พะเยา 

 
 
 
 
 
 



- 67 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้ำหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำ
หมักชีวภาพท่ีถูกต้องมี
คุณภาพและปลอดภยั 
2.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมัก
ชีวภาพ 

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร  
ในพื้นที ่จำนวน 3 ครั้ง 
และลงมือปฏิบัติจริง 
2.ส่งเสรมิการผลติ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 
 

50,000  
 
 
 

50,000 1.จำนวนหมูบ้่าน
ทีส่่งเสรมิการ
ผลิต 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.เกษตรกร
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
การทำปุ๋ย
อินทรีย์และน้ำ
หมักชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
2.เกษตรกรทราบ
ถึงพิษภัยของการ
ใช้สารเคมีและหัน
มาใช้สารชีวภาพ
แทน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ทีด่ิน 

 
 
 

 

12 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
 

1.เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์
การเกษตรและสารกำจัด
ศตัรูพืชเช่น เครื่องพ่นยา 
เครื่องจักร เครื่องสับย่อย
ซากพืชเครื่องบดละเอียด 
เครื่องกลับกองปุ๋ย เครื่อง
ปั้นเม็ดปุ๋ยให้แก่ประชาชน
ใช้ในการเกษตร 

1.สนับสนุน จำนวน   
    9  หมู่บ้าน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.จำนวนหมูบ่า้น
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์
การเกษตรใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

1. เพื่อให้ประชาชน   
มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จำเป็น
สามารถพึง่ตนเองได ้

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเช่น เกษตร
ปลอดสารพิษ ,เลีย้งสัตว์
ฯลฯ จำนวน 9 หมู่บ้าน 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1.จำนวนหมูบ้่าน
ที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 

1. ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จำเป็น 
สามารถพึ่งตนเอง
ได ้

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

   14 โครงการก่อสร้างโรง 
ปุ๋ยชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชวีภาพ
ที่ถูกต้อง มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

1.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก 
จำนวน 1  แห่ง 

500,000  500,000  500,000  
 

500,000  500,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพได้อย่างมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

   15 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรม 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารฯี 
 

เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จ 
พระเทพฯ เพื่อ
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรม 
ต่างๆ ตามพระราชดำร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
บ้านสาง 

5,000  5,000  5,000  
 

5,000  5,000 ผลสำเร็จจากการ 
ดำเนินงานเป็น
ศูนย์ข้อมูล 
พันธุกรรมพืช 

มีผลสำเร็จจาก
การดำเนินงาน 
เป็นศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

ทต.บ้านสาง 
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2.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตำบลบ้านสาง 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
และทักษะในการประกอบ
อาชีพตา่งๆ เช่นการทำปุ๋ย
หมักชีวภาพ การทำถ่าน  
อัดแท่ง  การเพาะเห็ด การ
เลี้ยงสตัว์ ประมง นวดแผน
ไทยฯลฯ 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ทุกกลุ่มอาชีพในตำบล   
บ้านสาง 
3 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพิม่ขึ้นและพัฒนาทกัษะ
การผลิตสนิคา้ใหม้ีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

1.กลุม่อาชีพเข้าร่วม 
โครงการจำนวน 9 
หมู่บ้าน 
2.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ  จำนวน 1  ครั้ง 
3. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
เช่น เลี้ยงไก่ชน,จัก
สานผักตบชวา เลี้ยง
ปลาเลี้ยงกบ,เลี้ยงโค
เนื้อฯลฯ  จำนวน  9  
หมู่บ้าน  
4.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 
เช่น เครื่องจักสานไม้ไผ่,     
ไม้กวาดฯลฯ จำนวน        
9 หมู่บ้าน 

40,000  
 

40,000    
 

40,000     
 

40,000     
 

40,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้าน   
ที่เขา้ร่วมโครงการ 
2.จำนวนกลุม่อาชีพ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
รายได้เสริมเพิ่มขึน้
มีงานทำและพัฒนา
ทักษะการผลิต
สินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน
สามารถพัฒนา ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน และ
สินคา้ให้มีคณุภาพ
ตามความต้องการ
ของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 
 

2 โครงการจดัอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสรมิอาชีพและ
พัฒนาสินค้าของ
กลุ่มอาชีพให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพื่อให้กลุม่อาชีพมีความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เพื่อจำหน่ายและสามารถ
พัฒนาทักษะการผลิตดีขึ้น 

1.จัดอบรม และศึกษา     
ดูงาน จำนวน  1 ครั้ง 
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดอบรม / ดูงาน 
 

1.กลุม่อาชีพ
สามารถนำความรู้
มาพฒันาสินค้าให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
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2.3   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจดัทำแผนผัง
หมู่บ้าน 

1.เพื่อวางระบบแผนผัง 
ในหมู่บ้านให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดทำจำนวน  
9 หมู่บ้าน 

   50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  จำนวน
หมู่บ้านท่ีจัดทำ
แผนผังหมู่บา้น 

1. มีแผนผังในหมู่บ้าน
ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวตำบล 
บ้านสาง 

1.เพื่อประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวตำบล 
บ้านสางให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

1. จัดทำจำนวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวน
ครั้งทีส่่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

1. สามารถ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตำบล    
บ้านสางให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

  ทต.บ้านสาง  
/ สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมบำรุง/
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืนและเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

1.ดำเนินการซ่อมบำรุง /
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ     
ในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพพื้นที่
การเกษตรและพื้นท่ี ใน
หมู่บ้าน,ถนนเลียบชาย    
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯจำนวน 
9 หมู่บ้านและเขตเช่ือมต่อ
ตำบลบ้านสางบ้านตุ่นและ
สนัป่าม่วง(สายวดัอนาลโย) 

200,000      
 

200,000 
 
 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000      
 

1.จำนวนหมูบ่้านท่ี
ติดตั้ง /ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2. จำนวนจุดใน
การติดตั้ง / ซ่อม
บำรุง / ขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการปรับปรุงถนน   
สู่พืน้ท่ีการเกษตร 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้และ
เพื่อให้การสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1.ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด
กว้าง 3 - 6 ม.ยาว รวม 
5,000 ม.หนา 0.15 ม.
(สายทุ่งแคฯลฯ) จำนวน       
9 หมู่บ้าน 

500,000     
 

500,000 
 

500,000    
 

500,000    
 

500,000     
 

ความยาวของถนน 
คสล.ทีป่รับปรุง 

1.ถนนได้รับการ 
ปรับปรุงสามารถ
เดินทางสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ดำเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.และขยายผิวจราจร
ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาวรวม
2,000 ม.  จำนวน         
1 หมู่บ้าน 

3,000,000     
 

3,000,000  
 

3,000,000  3,000,000  3,000,000     
 

1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน  
คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ดำเนินการปรับปรุงถนน 
คสล.และขยายผิวจราจร
ขนาดกว้าง 6 ม.ยาวรวม
2,000 ม. จำนวน          
1 หมู่บ้าน 

3,000,000     
 

3,000,000  
 

3,000,000  3,000,000  3,000,000     
 

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีปรับปรุง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วปลอดภัย
ในการคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

1. เพื่อจัดให้มสีถานท่ีใน
การจดักิจกรรมร่วมกัน
และใหบ้ริการประชาชน 

1. ก่อสร้างอาคารอเนก -   
ประสงค์ จำนวน 1 หลัง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1. จำนวนหลัง
ในการก่อสร้าง 

1 มีสถานท่ีใช้ใน  
การจัดกิจกรรม
และให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวก 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงฝาย  
ต้นน้ำลำธาร 

1.เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้และ  
กักเก็บน้ำไว้ใช้การ
อุปโภคบรโิภคป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

1.ปรับปรุงฝาย เช่น ฝาย  
ห้วยวัด ฝายกักเก็บน้ำใน   
ลำเหมืองย่าลาว ห้วยแม่อดุ
ฯลฯ จำนวน  5  แห่ง  

200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง
ฝายต้นน้ำลำธาร 

1.สามารถปรับปรุง
และซ่อมแซมฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และกักเก็บ
น้ำไว้ใช้การอุปโภค
บริโภคป้องกันน้ำ
ท่วมขังได ้

ทต.บ้านสาง  

7 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมบ่อ
พัก 

1.เพื่อให้ทุกพื้นที่มี
ระบบการระบายน้ำที่ดี
น้ำไม่ทว่มขัง  
 

1.ดำเนินการวางท่อ 
ระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก
แบบมีฝาปิดขนาดกว้าง  
1.50 ม.เป็นระยะ 200 ม.
จำนวน 5 หมู่บ้าน 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1.ความยาวของ  
ท่อระบายน้ำคสล.
พร้อมบ่อพัก 
 

1.ทุกพื้นที่มีระบบ
การระบายน้ำที่ดีน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

ทต.บา้นสาง    

8 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / ซอ่มแซม  
รางส่งน้ำคอนกรีต 

1.เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้านให้มี
ความสะดวกขึ้น 
2. เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่
การเกษตร 
3.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ  
4. เพือ่ปรับปรุงดาดลำ
เหมืองให้มีสภาพทีใ่ช้
งานไดด้ ี     

1.ดำเนินการก่อสร้าง 
จำนวน 4 แหง่ สายย่าลาว
,เกาะทราย,สายทุ่งลอม   
สายต้นกอก,ทุ่งสาง,บ้าน 
ม่อนแก้ว,ไสไ้ก,่เหมืองใหม,่ 
เหมืองโบสถฯ์ลฯ ขนาด
ปากกว้าง 1 ม.ก้นกว้าง    
20 ซม.ลึก40 ม.ยาว 500    
ม. จำนวน 6 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จำนวนแหง่
ในการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงดาด
คอนกรีตลำ
เหมือง 
 

1.สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง   
และการระบายน้ำ   
มีความสะดวกขึ้น 
2. เกษตรการมีน้ำ
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ       

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสู่พื้นที่การ  
เกษตร 
 

1.เพื่อใหก้ารระบายนำ้            
มีความสะดวก 
 

1.ก่อสร้าง จำนวน  1 
หมู่บ้าน ไดแ้ก่ลำเหมือง 
ร่องบวบ ฯลฯขนาด
กว้าง   2 เมตร ลึก 1 
เมตร ความยาว 1 กม. 

2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       1. จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
 

1.การระบายนำ้    
มีความสะดวกและ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
 

1.เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำไว้ใช้  
ในการอุปโภคบริโภคและนำ้   
ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

1.ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน  5 หมู่บ้าน  

500,000       500,000 500,000 500,000 500,000 1. จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 
 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้  
ในการอุปโภค   
บริโภคและน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการจดัซื้อเครื่อง
สูบน้ำบาดาล 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1.ดำเนินการจดัซื้อ  
    จำนวน 5 เครื่อง 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จำนวนเครื่อง
ปั๊มสูบน้ำบาดาล
ที ่ จัดซื้อ 

1.ประชาชนมน้ีำใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคสล.แบบมี
ฝาปิด 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ำท่ีดีและป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม 
ขังและสามารถระบายน้ำได้
อย่างสะดวก 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.30 ม. - 0.50 
ม. ยาวรวม 1,000 ม. 
ซอยต่างๆภายในหมู่บ้าน 
ฯลฯ  จำนวน 5 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000   500,000   1. ความยาวของ
ทางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กทีก่่อสร้าง 

1.มีระบบการระบาย
น้ำทีด่สีามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องนำ้ท่วม    
ขังและสามารถขยาย
ผิวจราจรให้กว้าง  
และสะดวกในการ
สัญจรไปมามากข้ึน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที ่
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

 

14 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้นสาง 
 

 

15 โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพยีงพอ 

1.ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ้่านทีข่ยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน 
 

1.ประชาชนมีนำ้ไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 
 

16 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน  

1.เพื่อขยายเส้นทาง
สัญจรให้กว้างและเกดิ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
2.เพื่อป้องกันการพัง 
ทลายของตลิ่งเนื่องจาก  
น้ำกัดเซาะ 

1. ดำเนินการก่อสร้าง           
พนัง คสล. จำนวน       
5 แห่ง  

500,000   500,000   500,000  500,000     500,000     1.จำนวนแห่งในการ
ก่อสร้างพนัง คสล.กัน้ดิน 

1.สามารถขยายเส้น  
ทางสัญจรให้กว้างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังเนื่องจากน้ำ
กัดเซาะ 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

1.เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ 
ท่วมใช้เป็นทางระบาย  
น้ำและทำให้เส้นทาง  
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ดำเนินการ 
ก่อสร้าง ขนาด
ปากกว้าง 2x2 ม. 
ยาว 5 ม. จำนวน  
5  หมู่บ้าน 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จำนวนแห่งที่
ก่อสร้าง   ท่อ
เหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

18 โครงการปรับปรุงท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ 
ท่วม ใช้เป็นทางระบาย 
น้ำและทำให้เส้นทาง  
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ดำเนินการ  
ก่อสร้าง ขนาด 
ปากกว้าง 2x2 ม. 
ยาว 5 ม. จำนวน   
5  หมู่บ้าน 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จำนวนแห่งที่
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรบัปรุงท่อ
ส่งน้ำพลังงาน    
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1. เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1. ดำเนินการจำนวน  
    1  แห่ง  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จำนวนแห่งในการ
ปรับปรุงท่อเหล็กส่ง
น้ำพลังงานไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

1. ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บา้นสาง /      
สนง.

ชลประทาน      
จ.พะเยา / 

กรมส่งเสรมิฯ 
20 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาอเนกประสงค์ 
 

1.เพือ่ก่อสร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้มสีถานท่ี
ฝกึซ้อมและออกกำลัง
กายใหแ้ก่ประชาชน 

1.ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค ์ 
จำนวน  1  แหง่ 

1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1. จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง    
 

1.ประชาชนมลีาน
กีฬาไว้ฝึกซ้อม และ
ออกกำลังกาย 
2.มลีานกีฬา
อเนกประสงค์ที่ได้ 
มาตรฐาน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
 

1.เพื่อปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงคใ์หส้ามารถ  
ใช้งานได้ตามปกต ิ
2.เพือ่ใหม้สีถานท่ีฝกึซ้อม
และออกกำลังกายให้แก่
ประชาชน 

1.ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์  จำนวน  
2  แหง่ 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1. จำนวนแห่งในการ
ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีลาน
กีฬาไวฝ้ึกซ้อม และ
ออกกำลังกาย 
 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการซ่อมแซมสถานี
สูบน้ำด้วยพลังงานบ้าน
สันเวียงใหม่ หมู่ท่ี 3 

1.เพือ่ซ่อมแซมสถาน ี    
สูบน้ำด้วยพลังงานให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และสามารถสูบน้ำมาใช้  
ในการอุปโภคบริโภคให ้  
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.ซ่อมแซม  จำนวน  
1  แห่ง 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1. จำนวนแห่งในการ
ซ่อมแซม 
 

1.สามารถซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วย
พลังงานให้สามารถ    
ใช้งานได้ตามปกติ
และสามารถสบูน้ำ 
มาใช้ในการอุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ทต.บ้านสาง 

23 โครงการจดัทำผังเมือง
รวม 

1.เพื่อประเมนิผังเมือง  
และปรับปรุงผังเมืองรวม   
อำเภอเมืองพะเยา 

1.ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองพะเยาในพ้ืนท่ี
ตำบลบ้านสาง ขนาด
พืน้ที ่23.88 ตาราง
กิโลเมตร 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จำนวนพื้นที่ในการ
ปรับปรุง 

1.สามารถประเมิน 
ผังเมืองและปรับปรุง  
ผังเมืองรวมอำเภอ
เมืองพะเยา 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ก่อสร้างระบบประปา
ภูเขา จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที ่
ก่อสร้างระบบ
ประปาภเูขา 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
สาง 

 
 

25 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไวใ้ช้ในการอุปโภคบรโิภค
อยา่งเพียงพอ 

1.ปรับปรุงระบบภูเขา
จำนวน  9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้น
สาง 

 
 

26 โครงการขยายเขต
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ขยายเขตระบบ
ประปาภเูขา จำนวน    
9 หมู่บ้าน 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ขยายเขตระบบ
ประปาภเูขา 

1.ประชาชนมีนำ้ไว้
ใช้ในการอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

ทต.บา้น
สาง 

 
 

27 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา 
(pocktank) 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

1.จัดซื้อเครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา 
จำนวน 3 แห่ง 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

1.จำนวนแห่งใน
การจัดซื้อ 

1.ประชาชนมี
น้ำประปาท่ีมี
คุณภาพไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ทต.บา้น
สาง 
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ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1  แผนงานการศึกษา    

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
สำหรับเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้
แสดงออกในกิจกรรมที่
สร้างสรรคร์่วมกัน 

1.เด็ก นักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จำนวน 500  คน 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

1.จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เด็กไดร้ับความสนกุ 
สนานเพลดิเพลินในการ   
จัดกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ        
การขับเคลื่อนเครือข่าย 
สภาเด็กและเยาวชน 
ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ัดกิจกรรม       
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

1.จัดกิจกรรม  จำนวน         
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน 

1.เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่เด็กใหใ้ฝรู่้ศึกษา
เล่าเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ วัสดุ
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนบัสนุนวัสดอุุปกรณ์ 
การเรยีนเช่นพัสดุการ  
ศึกษา เครื่องเล่นพฒันา  
การเดก็ฯลฯ แกเ่ด็ก 
นักเรียนศพด.ทต.บ้าน   
สาง จำนวน 3  แห่ง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

1.เด็กมีขวัญกำลังใจใน
การศกึษาเล่าเรยีน 
2.สามารถสนับสนุนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่
ทันสมัยใช้อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้นสาง 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิ 
ภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จำนวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสขุอนามยั   
ที่ดีปลอดภยัจากเช้ือโรค 
ต่างๆ 
2.เพือ่ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

1. ดำเนินการปรับปรุง     
จำนวน 1 แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1. จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยั
ที่ดีปลอดภยัจาก
เชื้อโรคต่างๆ 
2. ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารที่
สะอาดและถูก
สขุลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนกัเรยีนทีด่้อย
โอกาส 

1.เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยใหเ้ด็ก
นักเรียนในการเดินทางไป
โรงเรียน 

1.จ้างเหมารถประจำทาง   
    จำนวน  1  คัน 

100,000    100,000 
 

100,000  100,000  100,000 
 

1.จำนวนคันใน
การจ้างเหมา 

1.สามารถอำนวย
ความสะดวกและ
เด็กได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเดก็ปฐมวยั 

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 

1. จัดกิจกรรม จำนวน       
    1 ครั้ง 

10,000   10,000  
 

10,000   10,000  10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจติใจ 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.ดำเนินการสนับสนุน
จัดจ้างทำอาหารกลางวัน 
จำนวน  2  แหง่ 
 

800,000   
 

800,000  
 

800,000    
 

800,000    
 

800,000    
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดันิทรรศ  
การรักการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านแกเ่ด็กเยาวชน 
ประชาชนตำบลบา้นสาง 
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างกว้างขวาง 

1. จัดทำโครงการ 
    จำนวน 1 ครั้ง 
2. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ 
เช่น หนังสือจัดกิจกรรม
แข่งขันการอ่าน ฯลฯ 
จำนวน  1  ครั้ง   

10,000   10,000   10,000  10,000   10,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดทำโครงการ 
2. จำนวนครั้งใน
การจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์  

1.สามารถปลกูฝัง
นิสัยรักการอ่าน
และมีพัฒนาการ
ที่ดีให้แก่เด็ก
เยาวชน 
ประชาชนตำบล
บ้านสาง 
2.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทัน  
สมัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทต.บ้านสาง 

10 
 

 

การพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ศพด. 

1.เพื่อเพิม่พูนความรู้  
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม  จำนวน 6 คน 
2.จัดอบรมจำนวน  
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จำนวนผูเ้ข้าร่วม
การอบรม 
2. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถเพิม่พนู
ความรู้ทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานใหแ้ก่ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการ   
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลบา้นสาง 

1.เพื่อพัฒนาศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพฒันาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จำนวน  1  ครั้ง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
 

12 โครงการจดัอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็กและเยาวชน 
ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพือ่ให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการ  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 จัดอบรม จำนวน  
    1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนผูเ้ข้า 
ร่วมการอบรม 
2. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้
และทกัษะในการใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่ง          มี
ความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ.พะเยา/
มูลนธิิพะเยา
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา 

13 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลตำบลบ้านสางได้
ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเดก็เล็ก 

1. จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผดด. ผู้ปกครองเด็กศพด. 
จำนวน 1 ครั้ง 
2.มอบวฒิุบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 
2.จำนวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้ทำกิจกรรมที่ดี
ร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อยละ
80มีความรู้และทักษะ
เพิม่ขึ้นเกี่ยววิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
เล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต       
มีพฒันาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่โรงเรียน 

1.เพือ่ให้เดก็มีสขุภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จำนวน  2  แห่ง 
 

500,000   
 

500,000 
 

500,000   
 

500,000   
 

500,000   
 

1. จำนวนแหง่
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ทีด่ีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ตอ่ร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จำนวน  1  แห่ง 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000     
 

200,000     
 

200,000     
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการจดั
กิจกรรมงาน
วิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลตำบลบ้านสาง
ได้ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
สง่เสริมพฒันาการของ
เด็กเล็ก 

1. จัดกิจกรรม
นิทรรศการงานวิชาการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผา่นการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
2.จำนวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
และมสีัมพันธภาพทีด่ี
ต่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อย
ละ80 มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยว
วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 
3. เดก็เจรญิเติบโต        
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.เพือ่ใหเ้ด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งทำอาหาร
กลางวัน จำนวน 1 แห่ง 
 

350,000  
 

350,000  
 

350,000    
 

350,000    
 

350,000    
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ได้รับสารอาหารอยา่ง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรม 
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
(อาเซียน) 
 

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้    
ทักษะให้แก่พนักงาน   
เทศบาล /พนักงานจ้าง      
ผู้นำท้องถิน่และประชาชน      
ที่สนใจเพื่อเตรยีมความ     
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.จัดอบรม  จำนวน    
1 ครั้ง 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
 

1.สามารถเพิม่พูน    
ความรู้ทักษะให้แก่
พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนที่สนใจ   
ให้มีความพร้อมเพื่อเข้า   
สู่ประชาคมอาเซียน 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการสนามเด็ก
เล็กสร้างปญัญา 

1.เพือ่สร้างสนามเด็กเล่น
และของเล่นสนามในรม่ให้
เด็กเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

1. ดำเนินการ จำนวน 
1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จำนวนแห่ง
ในการ
ดำเนินการ 

1. มีสถานท่ีเล่นและ
ของเล่นสนามในร่มให้
เด็กเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

ทต.บ้านสาง  

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อการ 
เรียนการสอน (คา่รายหัว) 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา      
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาลตำบลบ้าน
สาง  จำนวน  1  แห่ง 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการ
สอน (ค่ารายหัว) เช่น
ค่าหนังสือเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน   
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1.จำนวนแห่ง
ในการสนับสนุน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
2.เด็กไดร้ับสารอาหาร
ครบ 5 หมูต่ามหลัก
โภชนาการ 
3. สามารถสนับสนุน     
สื่อการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัว) วัสดุ 
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพยีงพอ 

ทต.บ้าน
สาง/กรม
ส่งเสริมฯ 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการค่าย
สร้างสรรค์พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.เพื่อจัดทำพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 

 2. เพือ่พัฒนาและเตรยีม  
ความพร้อมด้านการสร้าง
องค์ความรู้ในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและพฒันาทักษะ
ภาษาสูส่ังคมอาเซยีน 
 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้ในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และสื่อสาร
ภาษาสูส่ังคมอาเซยีน 

1.สนบัสนุน จำนวน    
1   แห่ง 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.นักเรยีนและครูมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับประชาชม
อาเซียน การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และมีทักษะ   
ทางภาษา เพื่อการสื่อสาร  สู่
สังคมอาเซียน 
 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการอบรม
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม สร้าง   
คนดี คืนสังคม 
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามแก่
นักเรียน 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน เทิดทูน สถาบัน 
มีระเบยีบวินัย มีจติ
สาธารณะ 

1.สนับสนุน จำนวน     
1   แห่ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.นักเรยีนเป็นผู้มีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่ง
ประสงค์ และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได ้
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาวะในโรงเรียน 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ สามารถเรียนรูต้าม
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สูงสุด 
 

 

1.สนับสนนุ จำนวน    
1   แห่ง 
โดยมีกิจกรรม
ดำเนินการ ดังนี ้
-ออกแบบแหล่งเรียนรู ้
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
-จัดทำรั้วตาขา่ย 
ปูหญ้าเทียม 
-สร้างที่ปีนป่ายสนาม
เด็กเล่น 
จัดซื้อเครื่องออกกำลัง
กาย 
กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนบัสนนุ 

1.ผูเ้รียนมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สามารถเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สูงสุด 
 
 

ทต.บ้านสาง 

24 โครงการกิจกรรม 
สื่อดีสู่กศน.ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อจัดหาสื่อการเรยีนรู้
ให้แก่ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

1.สนับสนุน จำนวน    
1   แหง่ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.สามารถจดัหาสื่อการ
เรียนรู้ให้แก่ประชาชน     
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนการสอน 

1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบ 
ค้นข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน ์

1.สนับสนุน จำนวน    
1   แห่ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนบัสนุน 

1.ประชาชนได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบ 
ค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ทต.บ้านสาง 

26 โครงการเทลานกีฬา 
ในพืน้ท่ีกศน.ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การเล่นกีฬาเปตอง และ
ตะกร้อ  

1.ก่อสร้าง จำนวน    
1   แห่ง  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.มสีถานท่ีออกกำลังกาย
ในการเล่นกีฬาเปตองและ
ตะกร้อ 

ทต.บ้านสาง 

27 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เด็ก
นักเรียน 

1.เพือ่ให้นักเรยีนปลูก 
ผักปลอดสารพษิไว้
บริโภคตลอดปีการศึกษา
และได้รับคณุค่าทาง
โภชนาการ 
2.เพือ่ให้นักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได ้

1.สนับสนุนการจัดทำ
โครงการ จำนวน     
1  ครั้ง ( การเลีย้ง
ปลาดุก การเลีย้งไก่
พื้นเมือง,ปลูกผักสวน
ครัว,ปลูกไมผ้ล )    
รร.ในพื้นที่,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.
บ้านสาง 
 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 

1. จำนวนเด็กท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนมีความรู้ ใน 
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคตลอดปีการ  
ศึกษาและได้รับคุณคา่ 
ทางโภชนาการ 
2.นักเรยีนมีความรู้ใน   
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
และนำหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนนิ
ชีวิต ได ้

ทต.บ้านสาง 
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

1.เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
3.เพือ่ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
สิน 

1.จัดซื้ออุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ทางโค้ง โดยติดตั้งกระจก
ส่องโค้ง หมุดสะท้อนแสง 
ป้ายจราจรบังคับ /
แนะนำ/เตือน/คันชะลอ 
ฯลฯ จำนวน  1  ครั้ง 
2.จัดทำโครงการ จำนวน   
   2 ครั้ง 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์
1. จำนวนครั้ง
ในการจัดทำ
โครงการ 
 

1.สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 
2.สามารถอำนวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
3.อัตราการเกดิ
อุบัติเหตุและอุบัตภิัย
ในพื้นที่ลดลง   

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

1.เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และลักขโมยในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านและสำนกังาน
เทศบาล 

1. ติดตั้ง จำนวน  9  จุด 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จำนวนจุด
ในการติดตั้ง 
 

1. สามารถปอ้งกัน
การโจรกรรมและลัก
ขโมยในพื้นที่หมู่บ้าน
และสำนักงานเทศบาล 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้างศูนย ์ 
ป้องกนัและบรรเทา       
สาธารณภัยในพื้นที ่

1.ก่อสร้างศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ตำบลบ้านสาง  จำนวน
1 แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนแห่ง
ในการกอ่สร้าง 

1.มีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ตำบลบ้านสางไว้เพื่อ
ให้บริการประชาชน 

ทต.บา้นสาง 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการ
ดำเนินงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

1.เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) มีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้นในการ
ป้องกนัภัยและบรรเทา   
สาธารณภัยต่างๆรอบด้าน
โดยจดัอบรมให้ท่ัวถึง2%
ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สาธารณภัยต่างๆ แก่
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

1.ดำเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จำนวน   
1 ครั้ง / 20 คน  
2.จัดซื้อชุดอปพร. 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2. จำนวนชุดใน
การจัดซื้อ 
 

1.สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือจากสาธารณ
ภัยต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกัน
และบรรเทา  
สาธารณภัย       
จ.พะเยา 

 

5 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคภีัยเบื้องต้น 

1.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชนผู้นำ
ท้องถิน่ 

1.ดำเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จำนวน   
1 ครั้ง / 40 คน  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2.จำนวนครั้งใน
การอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ทต.บ้านสาง/  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
บูรณาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานไดม้ีการ
ฝึกซ้อมเหตุพัฒนาทักษะ
ในการช่วยเหลือและระงับ
เหตุสาธารณภัย เช่น 
อุบัติเหตุ อัคคภีัย อุทกภัย 
แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 

1.ดำเนินการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง /10 คน 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2.จำนวนครั้ง
ในการอบรม 

1. ผู้ปฎิบัติงาน       
สาธารณภัยไดม้ีความรู้
พัฒนาทักษะในการ
ระงับเหตสุาธารณภัย
ได ้
2. มีความพร้อมใน
การปฎิบัติงานในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ        
จ.พะเยา 

7 โครงการจดัหา
อุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมจุดดับเพลิง 

1.เพื่อป้องกันและควบคมุ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และภยัธรรมชาติอื่นๆ 

1.จัดหา จำนวน 1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดหา 
 

1.สามารถปอ้งกัน
และควบคมุปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน และ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยอืน่ๆ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

1. สนบัสนนุ จำนวน 
9  หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
สนับสนุน 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที
และมีความเป็นอยูด่ี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ         
จ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังปอ้งกันเด็ก
จมน้ำ    

1.เพือ่ฝึกอบรมเด็กและ
ประชาชนให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการเฝ้า  
ระวังป้องกันการจมน้ำ 
2.เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรยีน รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง 
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
ว่ายน้ำและเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ำได ้

1.เด็กนักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จำนวน  40  คน 
2.การฝึกอบรมจำนวน 
1 ครั้ง / ปี   
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม   
 

1.เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้  
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ำ 
2.มีทักษะในการ
ว่ายน้ำและเอาชีวิต
รอดจาการจมน้ำ  

ทต.บ้านสาง / 
สสจ.พะเยา/ 
สถานศึกษา
ในพ้ืนท่ี 

 

10 โครงการสนับสนุน
การให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

1. เพื่อให้ประชาชนท่ี
ประสบอุบตัิเหตุ เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน เข้าถงึบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินได้
เหมาะสม รวดเร็ว 
ปลอดภัย  
2. เพื่อให้ประชาชนท่ี
ประสบอุบัติเหตุและ
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รบัการ
ปฐมพยาบาล ณ จุดเกดิ
เหตุก่อนถึงโรงพยาบาล 

1.มีหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง
จำนวน 1  แห่ง 
2 ประชาชน
ผู้ใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  จำนวน  9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

1.มีหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 
2.ประชาชนสามารถ
เข้าถงึบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลบ้าน
สางได้ อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
/ สสจ.
พะเยา/ 

รพ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการฝึกซ้อม
อพยพและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตำบล      
บ้านสาง  

1.เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจหลักการระงับ
อัคคีภัย 
2.เพื่อฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟให้กบัเด็กและ       
บุคลากรในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก  
3. เพื่อใหบุ้คลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
และมีความปลอดภัย 

1.ฝึกอบรม / ฝึกซ้อม
แผน ให้กับครูบุคลากร
ทางการศึกษา เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  60 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม /
ฝึกซอ้มแผน  
 

1. สามารถพัฒนาความรู้   
ความเข้าใจหลักการระงับ      
อัคคีภัยเบื้องต้น 
2.สามารถฝึกซ้อมการอพยพ 
หนีไฟให้กับเด็กและบุคลากร  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและ 
มีความปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  12 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ  

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลให้มีบคุลากรที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยได้อยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพือ่พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์  
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้น
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ การควบคุม       
สั่งการ การบริหารจัดการ  
สาธารณภัยในพื้นที่เกดิเหต ุ
ที่มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันให้กับชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาประจำเทศบาล
ตำบลบ้านสาง  

1.ผูเ้ข้ารับการอบรม 
ได้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ 
ของเทศบาล จำนวน   
50 คน / รุ่น 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

1. สามารถเสรมิสร้าง
ศกัยภาพและความเข้มแขง็
ให้แก่เทศบาลให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏบิัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.สามารถพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน
ให้เปน็ระบบ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ ์
3.สามารถเสรมิสร้างความรู้
ด้านการจดัการสาธารณภยั
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ 
การบริหาร 

  สำนักปลัด       
 ทต.บา้นสาง 
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4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อปรับปรุงศูนย์  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1.ดำเนินการปรับปรุง
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.มีศูนยส์่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ 
เพื่อจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/  

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ตำบลบ้านสาง 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีให้มคีวาม
เข้มแขง็  
2. เพือ่ส่งเสริมการ
รวมกลุม่อาชีพ สร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตำบลบ้านสาง กลุ่มสตรี
ตำบลบ้านสาง 

1.จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็ง 
2. คณะกรรมการ
พัฒนาสตรตีำบลบา้น
สาง กลุ่มสตรตีำบล
บ้านสาง มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพและ
มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกันได้อย่าง   
มีความสุข 

1. ส่งเสริมกจิกรรม  
    จำนวน 1  ครั้ง 
2.จัดอบรมจำนวน 
    1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม 
2. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม    

1. ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีดีและมสี่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ทีส่ร้างสรรคร์่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตัวเองแกผู่้สูงอายไุด้
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชมรมผูสู้งอายุตำบล
บ้านสาง 

1.จัดอบรม  
จำนวน  1  ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 
 

1.ผูสู้งอายุมีความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ผูสู้งอายุมีคณุภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

1.เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1. จัดอบรม จำนวน 
    1 ครั้ง 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม           
 

1.คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการพัฒนาเครือข่าย
พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีและ
เยาวชน 
 

1.เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
แลกเปลีย่นประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

1.จัดอบรม จำนวน 
    1 ครั้ง 

10,000    
 

10,000  
 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.ผูเ้ข้าร่วมการ    
อบรมมีโอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
เรียนรูร้่วมกันในการ
พัฒนา 

  ทต.บ้านสาง 
   

7 โครงการซ่อมแซม / 
ปรับปรุงบ้านพักอาศัย
ให้ผู้ยากไร้ผูด้้อยโอกาส 
ผู้พิการและผูสู้งอาย ุ
 
 

1.เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์    
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยาก     
ไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายทุี่ขาดผู้อุปการะ  
เลี้ยงดูให้มทีีอ่ยู่อาศัยทีอ่ยู่   
ในสภาพที่ดี มั่นคงปลอดภัย  

1.ดำเนินการจดัหา /  
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
จำนวน  9  หลงั 
 
 

300,000     
 

300,000  
 

300,000    
 

300,000    
 

300,000    
 

1. จำนวนหลังใน
การจัดหา / 
ซ่อมแซม /
ปรับปรุง 

1.ผูสู้งอายุผูย้ากไร้   
ผู้พิการผูด้้อย  
โอกาสทีข่าดผู้
อุปการะเลี้ยงดูมีที่
อยูอ่าศยัที่มั่นคง
ปลอดภัย และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง/
สำนักงานพัฒนา 
สังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพะเยา/
อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาสังคม 

1. เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
และจุดประกายให้ผู้นำ               
ทีม่ีกระบวนทัศน์ ทักษะ 
ภาวะผู้นำทีเ่อือ้ต่อการ
พัฒนาสังคมสูส่ังคมภาวะ
และสังคมสวสัดิการ 

1. จัดอบรม จำนวน      
    1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.กลุม่เป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

9 โครงการพฒันา
ศักยภาพคณะทำงาน
ศูนย์พฒันาครอบครัว 
(ศพค.) 

1. เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ทีด่ีในกลุ่ม
คณะทำงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลบ้านสาง 

1. จัดอบรม จำนวน               
    1 ครั้ง 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพคณะทำงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บา้นสาง 
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4.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

1.เพือ่รณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทนู ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์
 

1.จัดอบรม  จำนวน     
3 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม จำนวน  
   3 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
กำนัน ผู้ใหญ่บา้น,ผู้นำ
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพืน้ที่ 
จำนวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม   
/ อบรม  
2. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตสำนึกที่ดแีละ     
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.กำนนั
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้างและประชาชนในเขต 
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อำเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการสบืสานและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ลอยกระทง 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟืน้ฟูภูมิปัญญาท้องถิน่
และบำรุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดำรงสืบไป  

1. จัดกิจกรรม จำนวน     
1  ครั้ง 

100,000     
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 

 
 

100,000  
 

1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จำนวน
หมู่บ้านทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1.ภูมปิัญญาท้องถิน่และ
ศิลปจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์ดำรงรักษาไว้เป็น
เอกลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจของท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 98 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเรียนรู้ดนตรี
พื้นเมือง 

1.เพือ่สืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
และศลิปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให ้ 
คงอยู่สืบไป 

1.สนับสนุน กิจกรรม   
    จำนวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดสนับสนุนกิจกรรม 
 

1.สามารถสืบสาน
และอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยูส่ืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

4 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพธีิตา่งๆ
ประเพณีและวันสำคญั
ประจำปี 
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนบัสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให ้   
คงอยู่สืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จำนวน  6  ครั้ง ( งาน
ฤดูหนาวและงานสืบ
สานประเพณีของดี     
อ.เมืองพะเยา,งานลิ้นจี่
และของดีเมืองพะเยา
ฯลฯ ) 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีให้ 
คงอยู่สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

5 โครงการสบืสาน     
ภูมิปัญญาชุมชน 
 

1.เพื่อสง่เสรมิกิจกรรม
ภูมิปัญญาในท้องถิน่ให้
สบืทอดสูลู่กหลาน 

1.สนบัสนุน จำนวน  
5  ครั้ง  

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถส่งเสริม
กิจกรรมภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นให้สืบทอด
สู่ลูกหลาน 

ทต. บ้านสาง/
รร.สันเวียงใหม ่

 

6 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีใหค้งอยู่
สืบไป       

1.จัดกิจกรรม จำนวน    
1  ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1. สามารถจดั
กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีใหค้ง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู   
ภูมิปัญญาท้องถิน่และ  
บำรุงการศาสนาศลิปะ
จารีตประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และบำรุงการ
ศาสนา ศิลปะจารีต
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป  

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน    
( เช่น เลี้ยงผีขุนน้ำ,ฯลฯ) 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุน / ส่งเสริม   
/ จัดกิจกรรม 
2. จำนวนหมู่บ้าน
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ภูมปิัญญาท้องถิน่ 
และศลิปจารตี
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ดำรงรักษาไว้
เป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของ
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.สภา
วัฒนธรรม
อำเภอเมือง
พะเยา/สภา
วัฒนธรรม
ตำบลบา้น

สาง 
8 โครงการประเพณ ี

สรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ ์
1.เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให้
คงอยู่สืบไป            

1.สนับสนุน จำนวน      
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันสำคัญประจำปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง  

9 โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดศรีบุญเรือง 
หมู่ 1 (วัดบ้านสางใต้) 

1.เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให้
คงอยูส่ืบไป      

1.สนับสนุน จำนวน       
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันสำคัญประจำปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

1.เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพตอ่
ผู้สูงอายุและรักษา
ประเพณีท้องถิน่ให้คง
อยูส่ืบไป 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม  
   จำนวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จำนวนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

1.งานประเพณีท้องถิน่
ได้รับการอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจัดกิจกรรม   
วันชาต ิ
 

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 

1.จัดกิจกรรม จำนวน         
1  ครัง้ 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1.จำนวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 
2.จำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1.ไดแ้สดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบิดาและสร้าง
ขวัญกำลังใจในการดูแล
บุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

12 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 

1.จัดกิจกรรม จำนวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000 1.จำนวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 
2.จำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อมารดาและ
สร้างขวัญกำลังใจในการ
ดูแลบุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

13 โครงการประเพณี
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 

1.เพื่ออุดหนุนและสนับสนุน
การจัดงานประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีให้คงอยู่สบืไป 

1.สนบัสนุน / อุดหนุน
จำนวน  1  ครั้ง    

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 

1. สามารถอุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณแีละวันสำคัญ
ประจำปีให้คงอยู่สืบไป 

ทต. บ้านสาง/ จ.
พะเยา 

 

14 โครงการสนับสนุนการ       
จัดงานวันปิยมหาราช  

1.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ 
พระมหากษัตรยิ์ไทย    

1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
จำนวน       
1  ครัง้ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุนการจัดกิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 

15 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเเจ้า 
อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

เพื่อเป็นการถวายความ 
จงรักษ์ภักดีแด ่
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 
 

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจา้ง
และประชาชนในพื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

ประชาชนสำนึกและ 
ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรากูร 
รัชกาลที่ 10  

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 

16 โครงการจัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เพื่อเป็นการถวายความ 
จงรักษ์ภักดีแดพ่ระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

คณะผูบ้ริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจา้ง
และประชาชนในพื้นที ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

ประชาชนสำนึกและ 
ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 
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4.5  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 1.จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1.ผูสู้งอายุมีความ 
เป็นอยู่ดีขึน้มีขวญั
กำลังใจดีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 
ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

1,944,000      1,944,000      1,944,000      1,944,000      1,944,000      1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1.ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และมีขวญั
กำลังใจดีขึ้น
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 1.เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

180,000  180,000 180,000 180,000 180,000 1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1. ผู้ตดิเช้ือเอดส์ มี
ความเป็นอยู่และมี
ขวัญกำลังใจดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง /         
กรมส่งเสรมิฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยทุธศาสตรพั์ฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการมี
ส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ  
เข้าใจในเรื่องปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่าอย่างถ่องแท้
และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคมุปญัหา
หมอกควันและไฟป่าใน  
พืน้ท่ีแบบถาวร 
2.เพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
3.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึง
ธรรมชาติป่าไม้ทีม่ีความอุดม
สมบูรณส์ูงเป็นแหล่งต้นนำ้
ช้ันดี เพื่อการอนุรักษอ์ย่าง
ยั่งยืน 
4.เพือ่ให้มีจติสำนึกในความ
รักษ์และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่างถูกต้อง 

1.สนับสนุน / จดัอบรม 
จำนวน 1 รุ่น จำนวน  
50  คน 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม  
 

1.ปรมิาณการเกดิไฟป่า     
ในพืน้ท่ีลดลงและหมดไป  
และพื้นทีป่่ามีความอดุม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืนและ
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร   
เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2.สามารถลดปญัหามลพิษ
ทางอากาศ 
3.มีจติสำนึกในความรักษ์
และหวงแหนและรักษาป่า
มกีารจัดการอย่างถูกต้อง 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.

ป้องกันและ
ควบคมุไฟ
ป่าจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการรณรงคล์ด
การเผาและลดปญัหา
หมอกควัน 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมและมีการ
จดัการอย่างถูกต้อง 
2.เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ซึ่งเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

1.ดำเนินการสนับสนุน 
จำนวน 1 ครั้ง 
  

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวน
ครั้งในการ
สนบัสนุน 

1.เกษตรกรใช้ทีด่ิน
อย่างเหมาะสมและ  
มีการจัดการอย่าง
ถูกต้อง 
2.สามารถลดมลพิษ
ทางอากาศซึ่งเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

 
5.2  แผนงานเคหะและชมุชน  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงบ่อ
บำบัดน้ำเสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
ชุมชน 

1. ปรับปรุง จำนวน   
1   แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  500,000 1. จำนวนแห่ง  
ในการปรับปรุง 
 

1.สามารถแก้ปญัหา 
น้ำเสียจากชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง /
สนง.พลังงานจ.
พะเยา / ทสจ.
พะเยา/ม.พะเยา  
/ มูลนิธิชัยพัฒนา 

2 โครงการบริหารจัดการ  
น้ำเสียจากโรงงานปลา
ส้ม 

1. 1. เพื่อบริหารจัดการน้ำ
เสียก่อนปลอ่ยลงสู่กว๊าน
พะเยา    

1.จัดทำโครงการ   
จำนวน  1  ครั้ง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ำ
เน่าเสยีและลด
ปัญหามลพิษทาง
อากาศได ้

ทต.บ้านสาง / 
(สนง.ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ  
สิ่งวดล้อมจ.พะเยา) 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกำจดัขยะ
แบบครบวงจร 

1.เพือ่บริหารจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี และลด
ปัญหามลพษิต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อคัดแยกขยะ       
รีไซเคิล เพื่อนำไป
จำหน่าย 
3.เพื่อกำจัดแหลง่
เพาะพันธ์ุเชื้อโรคเพื่อ 
ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

1.จัดทำโครงการ,รณรงค์  
คัดแยกขยะ,จัดอบรม  
จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

30,000    30,000  30,000 30,000 30,000 1. จำนวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

1.สามารถบริหาร
จัดการขยะอย่างถกู
วิธี และปลอดมลพิษ 
2.สามารถคดัแยก
ขยะรีไซเคลิ และลด
ปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  

4 โครงการปรับปรุง    
ฌาปนสถาน  

1.เพื่อปรับปรุงฌาปน
สถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกจิ
ศพให้มีสภาพที่ดขีึน้ 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุง จำนวน          
4  แหง่  

100,000      100,000    100,000    100,000  100,000 1. จำนวนแหง่
ในการปรับปรุง 
 

1.มสีถานที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง 
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5.3  แผนงานการเกษตร  

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ ์
ฟื้นฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อสร้างจิตสำนกึ
ให้แก่ประชาชนในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.จัดรณรงค์/ อบรม
จำนวน  1 ครั้ง 

10,000    
 

 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    10,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดรณรงค์/ 
อบรม 
 

1.ประชาชนมีความรู้    
ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนักในคณุค่าของ     
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการเมืองอยู่ดี   
คนมีสุขเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อาเซียน 

1.เพื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์     
และศักยภาพแกนนำ
ชุมชนและภาคเีครือข่าย 
ในการพัฒนาและ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยนื 

1.จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ตำบลบ้านสาง จำนวน  
9 หมู่บ้าน  

500,000    
 

 

500,000    
 

500,000    
 

500,000    500,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1.ตำบลบ้านสางเป็น    
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดับอาเซียน 

ทต.บ้านสาง /กรม
สง่เสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง 
2.เพื่อให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่าง
พึ่งพาและสมดุล 
3.เพือ่พัฒนาป่าชุมชน
ตำบลบ้านสางให้มีความ
ยั่งยืน 

1.จัดอบรม จำนวน        
1 ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จำนวน
12 ครั้ง 
3.จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนจำนวน  2  ครั้ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000 1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จำนวนครั้งใน
การจัดรณรงค ์/ 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
3.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ประชาชนเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน
ตำบลบ้านสาง 
2.ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้
อย่างพึ่งพาและสมดุล 
4.มีการพัฒนาป่า
ชุมชนตำบลบ้านสาง
ให้มีความยั่งยืน 

ทต.บ้านสาง /      
สนง. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
จ.พะเยา           
/ศูนย์ป่าไม ้
พะเยา 

4 โครงการขดุลอก       
ลำเหมือง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ำดีขึ้น 
2. เพือ่กำจัดวัชพืช และ
มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาด
มากขึน้ 

1.ขุดลอกลำเหมือง  
ต่างๆ ฯลฯ จำนวน           
9  หมู่บ้าน 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  1. จำนวน
หมู่บ้านในการขุด
ลอก 
2. จำนวนแห่งใน
การขุดลอก 

1.สามารถฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ำทีต่ื้นเขินให้
สามารถกักเกบ็น้ำไว้
ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุป์ลา 
 

1.เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์
พันธุป์ลาให้อยู่ใน
บริเวณที่กำหนด 
2.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุป์ลา 
3. เพื่อก่อสร้างกระชัง
เพาะพันธ์ุปลาและคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งนำ้ธรรมชาต ิ

1.จัดทำโครงการ  
จำนวน  2   ครั้ง 
 

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดทำโครงการ 
 

1. เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ไดร้ับการพัฒนาดีขึ้น 
และมสีถานท่ีพักผ่อน
ภายในพื้นที ่
2. มีแหล่งเพาะพนัธุ์
ปลาที่มีความอดุม
สมบูรณ ์

ทต.บา้นสาง 

6 โครงการกำจดั
ผักตบชวาและวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 

1.เพื่อป้องกนัมิให้
ผักตบชวาและวัชพชื    
มิให้ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและทัศนยีภาพ 
ที่สวยงามในเขตกว๊าน
พะเยา 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
พะเยา    

1.กำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชมิให้ลอยออกไป
ในบริเวณกว๊านพะเยา
เขตพื้นทีต่ำบลบา้นสาง 
จำนวน 5 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การกำจัดผักตบชวา 
 

1.ผักตบชวาและวัชพชื
ไม่ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.กวา๊นพะเยามีความ
สะอาดและทัศนียภาพ  
ที่สวยงามในพ้ืนท่ีเขต
กว๊านพะเยา 
3.สามารถพฒันาและ
ปรับปรุงและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาใหเ้ป็นที่
รู้จักแพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     7 โครงการพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา่
ชุมชนตำบลบ้านสาง 

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
และปรับปรุงสภาพ    
ภูมิทัศน์เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตำบลบ้านสางฯ  
2. เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้
ใหก้ับประชาชน 
นักเรียน นักศกึษา 
สถานศึกษาในการใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ
ในพืน้ทีป่่าชุมชนตำบล
บ้านสาง       
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ป่าชุมชนในการรองรับ
การศึกษาธรรมชาต ิ
4. เพือ่เพิ่มมลูค่าด้าน
การบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าชุมชนตำบล
บ้านสาง  

1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในพืน้ทีป่่าชุมชนตำบล    
บ้านสาง และเส้นทางใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอย
หลวง จำนวน 1 เส้นทาง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จำนวนแห่งใน
การพัฒนา 

1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้าน
สาง ไดร้ับการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
2. ประชาชน นักเรยีน 
นักศึกษา สถานศึกษา 
ได้รับความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ได้รับประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ  ใน
พืน้ท่ีป่าชุมชนตำบล  

บ้านสาง       
3. ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการบริหารจดัการที่ด ี
 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    8 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว นำ้ ป่า 
ภูเขาและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

1.เพื่อพัฒนา และเพิ่ม
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
และพัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการที่ด ี

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
จำนวน  1 แห่ง 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1.จำนวนแห่ง  
ในการพฒันา  

1. แหล่งท่องเที่ยว         
มีศักยภาพและได้รับการ
พัฒนาดีขึ้น 
2. มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเทีย่วในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 

ทต.บา้นสาง 
/สนง.

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
จ.พะเยา 

     9 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่ป่า
ชุมชนตำบลบ้านสาง 

๑. เพื่อกกัเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค  
๒. เพื่อกักเก็บตะกอน 
และวสัดุต่างๆทีไ่หล      
ลงมากับน้ำในลำห้วย 
และลดการพังทลายของ 
หน้าดิน 

1.ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
ในพืน้ท่ีป่าชุมชนตำบล    
บ้านสาง จำนวน 5 แห่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนฝาย
ชะลอน้ำที่ท่ี
ก่อสร้าง 

๑. สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพยีงพอ  
๒.  สามารถกักเกบ็
ตะกอนและวสัดตุ่างๆ ที่
ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย
และลดการพังทลายของ
หน้าดิน 

ทต.บ้านสาง 
/ ม.พะเยา 

    10 โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
แก่ประชาชนและ 
กลุ่มเยาวชนในตำบล
บ้านสาง 

พื้นที่ตำบลบ้านสาง  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวน  
 ประชากร 
ที่เข้าร่วม  
โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพื้นทีไ่ด้รับ 
การอนุรักษ ์

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4..ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและให้
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

1.จัดทำโครงการ จำนวน  
3   ครั้ง  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000 
 

20,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการทีส่ะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ความพึง พอใจสูงสุด
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการวารสาร
เทศบาล 

1.เพื่อเพิม่ชอ่งทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ดำเนินงานให้แก่
ประชาชน 

1.จัดทำวารสาร 
แจกจ่าย จำนวน 500  
ชุด 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1. จำนวนชุดใน
การจัดทำวารสาร 

1.ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัอบรม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 

1. เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 และสามารถ
นำความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรม จำนวน         
1  ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    
ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง 
และประชาชน) จำนวน 
50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จำนวนครั้งใน
การอบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 และสามารถ
นำความรู้มาปรับใช้  
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจ้างเหมา
สำรวจข้อมลู
ภาคสนามเพื่อจัดทำ
บัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

1เพื่อเป็นการรวบรวม 
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับ
ที่ดินและตรวจสอบขอ้มูล  
ทีไ่ด้รับจากรมที่ดินและลง
สำรวจข้อมลูภาคสนาม  
ตามพื้นที่จริงในเขต  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
2.เพือ่เป็นการรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ขนาด จำนวน
ช้ัน ประเภท พร้อมกับ
ถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมลู 
โดยยดึถือตามหลัก
กฎหมายระราชบัญญตั ิ
ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

1 ดำเนินการสำรวจข้อมลู 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 
 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
สำรวจข้อมลู 
 

1.สามารถรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับท่ีดิน และ
ตรวจสอบข้อมลูที่ได้  
รับจากรมที่ดินและ        
ลงสำรวจข้อมูล
ภาคสนาม ตามพื้นที ่
จริงในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 
2.สามารถรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกีย่วกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง ขนาด จำนวน
ช้ัน ประเภท พร้อม
กับถ่ายภาพเก็บเป็น
ข้อมูล โดยยึดถือ
ตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัต ิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดัการ
เลือกตั้งฯ 
 

1.เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นสส.สว.
รวมถงึการเลือกตั้งซ่อม 
ใหเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.จัดการเลือกตั้ง / 
เลือกตั้งซ่อม จำนวน   
4  ครั้ง  
2. สนับสนุนการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ จำนวน 4 ครั้ง 

150,000  150,000  500,000  500,000  
 

500,000  
 

จำนวนครั้งในการ
จัดการเลือกตั้ง /
และสนบัสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1.การจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึง การเลือกตั้ง
ซ่อมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส   
และเกดิประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

6 โครงการจดัทำแผน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชน     
มีส่วนรว่มในการจัดทำ
แผนชุมชน  
2.เพือ่ตอ้งการทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.จัดอบรม  จำนวน      
4 ครั้ง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
จำนวน 4 ครั้ง 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการจดัทำ
แผนชุมชน  
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ตอ้งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

7 โครงการจดัอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพือ่ปลุกจติสำนึกให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้นำชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
คำนึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.จัดอบรม จำนวน  1 
ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล     
๒ คณะผู้บริหาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถปลุก
จิตสำนึกใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้นำชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
คำนึงถงึหลัก
คณุธรรมจริยธรรม 

ทต.บา้นสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
การจัดทำ / 
ทบทวนแผนพฒันา
ท้องถิ่น 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน  
ในการมีสว่นร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดทำ ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิน่
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.เพื่อต้องการทราบ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.จัดอบรม /จดัประชมุ
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ตำบล จำนวน  1 ครั้ง 
2. จัดอบรม / จัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ตำบล 
จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม/ 
จัดประชมุ
ประชาคม
หมู่บ้าน / ตำบล 

1.ผูเ้ข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำแผนชุมชน
ร่วมกันแบบบูรณาการ 
2.สามารถแกไ้ขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
3.ผูเ้ข้าร่วมการอบรม
หรือประชุมมีส่วนร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วม
ดำเนินการร่วมรบั
ผลประโยชน์ ร่วม
ตรวจสอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 
 

9 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะและ
วิสัยทศัน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่บคุลากร 
และให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

1.ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกสายงาน
อย่างน้อย 90% ต่อปี  

250,000  
 

250,000    
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรทีเ่ข้ารับ
การอบรม 
2.จำนวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อปี 

1.บุคลากรสามารถนำ
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้กบัคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลกูจ้าง 
2. เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้  
ถูกต้องตรงตามระเบยีบ
และข้อกฎหมายและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จัดอบรม / ดูงาน 
จำนวน 1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1.สมาชิกสภา
เทศบาล   
๒  คณะผู้บรหิาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

150,000     150,000 150,000 150,000 150,000 1.  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจาก
ข้อผิดพลาดใน
การทำงานและ
ข้อร้องเรียน
ต่างๆ   

1.ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตรงตามระเบียบและข้อ
กฎหมายและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการสำรวจความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ทัศนคติของ
ข้าราชการในการให้บริการ
ประชาชน 
2.เพือ่ปรับปรุงระบบงาน
และการให้บริการแก่
ประชาชนโดยให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสดุใน
การรับบริการ 

1.จัดทำโครงการ  
จำนวน 4 ครั้ง 
 

12,000     12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดทำ
โครงการ 

1.ข้าราชการมีจิตสำนกึ      
ในการให้บริการประชาชน 
2.ประชาชนผู้มาตดิต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ      
ในการให้บริการและไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงรั้ว
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงรั้วเทศบาล
ตำบลบ้านสางให้มสีภาพ  
ทีม่ั่นคง ปลอดภัย 
 

1. ดำเนินการ ปรับปรุง  
จำนวน  1 จุด 
 

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1. ความยาวของรั้ว
ที่ปรับปรุง 

1.สามารถปรับปรุงรั้ว  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ให้มีสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์อาคาร 
สถานทีส่ำนักงาน  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานทีส่ำนกังาน
เทศบาลให้มคีวามรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ดำเนินการปรับปรุง 
จำนวน 4  ครั้ง 

50,000     50,000     50,000      50,000      50,000      1. จำนวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
สำนักงานมีความร่มรื่น 
สวยงาม และน่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
บันทึกข้อมลูพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อดำเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. เพื่อนำข้อมูลทีไ่ดไ้ป
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1.จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล จำนวน      
9  หมู่บ้าน 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

1. จำนวนหมู่บ้าน   
ที่จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล 

1 สามารถดำเนินการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
และบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. สามารถนำข้อมลู    
ที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     15 เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมืองพะเยา 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน และประสาน
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลอืประชาชน 

1.จัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน       
1 แห่ง  
2.อปท.เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน  15  แห่ง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1.จำนวนแห่งใน
การจัดตั้งศูนย ์
2.จำนวนอปท.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. สามารถจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการชว่ยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมอืงพะเยา 
2.มีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ตอ้งการของ
ประชาชน และ
ประสานหน่วยงาน   
ทีเ่กี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

  ทต.บ้านสาง / 
อปท.ทุกแห่งใน
เขตพื้นท่ีอำเภอ
เมืองพะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจำตำบล 

1.เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้ายระบบ
ดิจิตอลและปรับปรุงเสียง
ตามสายใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได้  
2.เพื่อติดตั้งฮอนและ
ลำโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแกป่ระชาชนได้
อย่างทั่วถงึ 

1.ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จำนวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวน
หมู่บ้านท่ี 
ปรับปรุง 

1.หอกระจายข่าวใน
พืน้ท่ีมีสภาพที่ใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถงึ 

ทต.บา้นสาง 

17 โครงการซ่อมแซม
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจำตำบล 

1.เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวไรส้ายระบบ
ดจิิตอลและปรับปรุงเสียง
ตามสายใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได ้  
2.เพือ่ติดตั้งฮอนและ
ลำโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง 

1.ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จำนวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวน
หมู่บ้านท่ี
ซ่อมแซม 

1.หอกระจายข่าวใน
พืน้ท่ีมีสภาพที่ใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถงึ 

ทต.บา้นสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    18 โครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล   
บ้านสาง 
 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  
ในพื้นที่ศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็เทศบาลตำบลบ้าน
สางให้ร่มรื่น น่าอยู่ 
สวยงามและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

1.ดำเนินการ
ปรับปรุง จำนวน    
5 ครั้ง 
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
 

1.พื้นทีศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลบ้าน
สางมีความร่มรื่น น่าอยู่ 
สวยงามและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

    19 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชนริม
กว๊านพะเยา 
 

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีสอง
ข้างถนนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ชุมชนและพื้นทีร่ิมกว๊าน
พะเยาใหม้ีความร่มรื่น    
น่าอยู่ สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ดำเนินการ
ปรับปรุง จำนวน    
3 ครั้ง 
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
 

1.พื้นทีชุ่มชนริมกว๊าน
พะเยามีความรม่รื่น
สวยงาม สะอาด และ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

 
6.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติให้มีความสวยงาม   
และแสดงถึงความจงรัก ภักดีต่อ
พระมหากษัตริย ์

1.ดำเนินการปรับปรุงจำนวน 
 3  แห่ง (ตามแบบแปลน
ของทต.) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 
 

1.สามารถปรับปรงุซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติให้มี
ความสวยงาม 

ทต.บ้านสาง 
 

2 
 
 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 

1.เพื่อปรับปรุงหอกระจายขา่ว
ประจำหมู่บา้นให้สามารถใช้  
งานได้ตามปกติและสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก ่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายขา่วประจำ
หมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.หอกระจายขา่ว
ประจำหมู่บา้นสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 
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          แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

       เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวมท้ังสิ้น             

 



- 120 - 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวมท้ังสิ้น             
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 แบบ ผ.02 /1 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 

1.1   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
เครื่องออกกำลัง
กายและอุปกรณ์
กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก  
กำลังกายเพื่อสุขภาพ   
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้ 
เจ็บ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

- จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายและ
อุปกรณ์การกีฬา 
จำนวน 5 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
เครื่องออก 
กำลังกาย 

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมาออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพโดย
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อห่างไกล
จากยาเสพติด 

ทต.บ้านสาง/ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ 

1.เพื่อป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหายาเสพตดิให้เบา
บางลง 

-จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน    
จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1. จัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

 

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้
เบาบางลง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัอบรม
การป้องกันโรค
ความดัน
เบาหวาน 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
รู้จักวิธีการป้องกัน
ตนเองจากโรคความดัน
เบาหวาน 

- จัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้จัก
วิธีการป้องกันตนเองจาก
โรคความดันเบาหวาน 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคระบาดในสัตว ์

1.เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยของสัตว์และ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด
ในสัตว ์

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
(วัคซีน) จำนวน 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
การส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1. สามารถลดอัตราการ
เจ็บป่วยของสัตว์และ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดใน
สัตว ์

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....2.....ยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงานการเกษตร 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์บ้านสาง
เหนือ หมู่ที่ 2       
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เกิดความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น และ   
น่าอยู่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จำนวน 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.หมู่บ้านมีความ 
สะอาด สวยงามรม่รื่น 
และน่าอยู ่
 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้านใหม้ี
ความสวยงาม ร่มรื่น 
น่าอยู่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.มีภมูิทัศน์ท่ีสวยงาม 
น่าอยู่ ร่มรื่น  

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืชให้ประชาชน
ปลูกผักปลอดสารพิษไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
เป็นการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 

-สนับสนุนเมลด็พันธ์ุ
พืชแก่ประชาชน 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่
สนับสนุน 

1.ประชาชนได้บรโิภค
ผักปลอดสารพิษและ
สามารถลดรายจา่ย
เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชไว้ปลูกเพื่อ
บริโภค และจำหน่าย
ภายในครัวเรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่
พาดหมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อผันน้ำลงสูฝ่าย
ต้นแหลง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

- ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ขนาดสันฝาย 
ยาว 50 ม. สูง 
5.00 ม.พร้อมที่
ส่งน้ำ ยาว 
3,000 ม. 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1 จำนวน
แห่งที่
ก่อสร้าง 

1.สามารถผัน
น้ำห้วยแม่พาด
ลงสู่ร่องสางได ้
2.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู่
ที่ 1 ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร
ให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล.Ø 1.20 
ม. ยาวรวม 100 ม.
พร้อมบ่อพัก จำนวน  
3 บ่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจรที่
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

3. โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ำสู่พื้นท่ี
การเกษตรสายต้น   
แหลง หมู่ที่ 1 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อแก้ไขปญัหาขาด
แคลนน้ำด้าน
การเกษตร 

- ก่อสร้างรางส่งส่งน้ำ
คอนกรีต ขนาด
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 260 ม. 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1. มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2. สามารถแก้ไข
ปัญหาขาดแคลน
น้ำ ใช้ใน
การเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
บ้านสางใต ้
หมู่ที่ 1  
 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา   
ลำเหมืองตื้นเขิน 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 355 ม.พร้อมฝา
ปิด คสล. 

975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำตื้นเขิน
ได ้

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าของระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 
2.เพื่อประหยัด   
ค่าไฟฟ้า 

- ติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 340 
w. 2 แผง ซับเมอส์ 3 
แรงม้า จำนวน 1 ชุด 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 1 จำนวนแห่ง 
ในการปรับปรุง 

1.มีระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า
ลงได ้

ทต. 
บ้านสาง 

6. โครงการปรับปรุง
หลังคาศาลาประกอบ
พิธีสุสานบ้านสางใต้ 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านสาง 
 
 

 1.เพื่อปรับปรุง
หลังคาให้มสีภาพที่ดี
ขึ้น 
2.เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
ประกอบพิธีกรรม  

-ปรับปรุงหลังคาศาลา
ประกอบพิธีขนาด 300 
ตร.ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่งที่
ปรับปรุง 

1. ศาลามีสภาพดีขึ้น
สามารถใช้ประกอบ
พิธีกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

7. โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1 
ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อจัดหาน้ำ
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่อกรุ Ø    
6 น้ิว ลึก 120 ม. 

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 

1.มีน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2.ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากข้ึน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายบ้าน
ม่อนแก้ว-วัดอนาลโย 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
2.เพื่อใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

-ปักเสาฟาดสาย 
ยาว 1,300 ม.  

325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

9. โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตรสาย
เกาะทราย หมู่ที่ 1   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
2.เพื่อใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

-ปักเสาพาดสาย 
ยาว 1,280 ม.  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

10 โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายย่าลาว 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

 2.เพื่อใช้สูบน้ำด้าน 
 การเกษตร 

 -ปักเสาพาดสาย 
ยาว 2,780 ม. 

695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบ
น้ำการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
ดินซีเมนต์ลำเหมือง
เกาะทราย หมู่ที่ 1 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อกักเก็บน้ำลำ
เหมืองเกาะทราย 
2.เพื่อชะลอน้ำใน
ฤดูน้ำหลาก 

-ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ 
ขนาดสันฝายกว้าง 
0.60 ม. สูง 1.00 ม. 
ยาว 5.00 ม. 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.มีน้ำใช้ตลอดป ี
2.สามารถชะลอ
ความเร็วของน้ำ
ได ้

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 1.75 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมรางระบายน้ำ 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 103.50 ม. 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000 1 จำนวนแห่ง 
ในการปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้

ทต. 
บ้านสาง 

13 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 
ต.บ้านสาง 
 
 

 1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 1.20 
ม.ยาว 39.00 ม.  
พร้อมบ่อพัก จำนวน      
3 บ่อ 

341,000 341,000 341,000 341,000 341,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายห้วยแม่อุด
ถึงสายทุ่งใหม่  หมู่ที่ 
2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อขยายขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,100 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.ถนนมีผิวจราจร    
ดีขึ้นและกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

15 โครงการปรับปรุง
ระบบจ่ายประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2      
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนท่อเมน
ในหมู่บ้าน 
2.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา  

-วางท่อเมน PVC Ø 2 
นิ้ว ยาว 2,200 ม. 

134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.มีท่อเมนใหม่ไว้
ใช้ในหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการขุดลอก
ตะกอนลำเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร 

- ขุดลอกตะกอน 
ลำเหมือง ยาว 500 ม.  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
2.มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 

-ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 
1,2,6 ,7 และหมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ความยาวใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ทต. 
บ้านสาง 

18 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อซ่อมแซมผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อให้การสัญจร
ไปมาบนท้องถนนมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

- เทคอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

611,100 611,100 611,100 611,100 611,100 1. ความยาวใน
การปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 3     
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 1.20 ม.  
ยาว 100.00 ม.พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 5 บ่อ 

874,500 874,500 874,500 874,500 874,500 1.จำนวนแห่ง
ในการวางท่อ 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่  
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ฝาปิด คสล.กว้าง 
0.30 ม. ยาว 145 ม. 

406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 1.จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

21 โครงการปรับปรุงท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ภายในหมู่บ้าน  

- ขุดดินฝังท่อประปา
หมู่บ้าน ยาว 115 ม. 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
ภายในหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

22  โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
รอบริมกว๊านพะเยา  
หมู่ที่ 3 ต.บ้านสาง  

1.เพื่อให้ได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนรอบริมกว๊าน
พะเยา  จำนวน  18 จุด 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1 จำนวนจุดใน
การติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

 

 

 

 



- 131 - 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายร่อง
ข่อย หมู่ที่ 3 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 

407,400 407,400 407,400 407,400 407,400 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคสล. สาย
หลังบ้านลุงทน หมู่ที่ 
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อกำจัดวัชพืช
ให้หมดไป 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 500 ม. 

467,000 467,000 467,000 467,000 467,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. การระบายน้ำ
มีความสะดวก
มากขึ้น 
2.สามารถกำจดั
วัชพืชให้หมดไป 

ทต. 
บ้านสาง 

25 โครงการก่อสร้าง
อาคารพักศพสสุาน
บ้านสันเวียงใหม่ หมู่
ที่ 3,4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อสร้างที่พักศพ
ไว้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
2.เพื่อพัฒนาสสุานให้
มีความมั่นคง 
สวยงาม 

-ก่อสร้างอาคารพักศพ 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.มีอาคารพัก
ศพไว้ประกอบ
พิธีกรรมทาง
สาสนา 
2.สสุานมีความ 
มั่นคง สวยงาม 

ทต. 
บ้านสาง 

26 โครงการติดตั้งโคมไฟ  
ส่องสว่าง ซอย 1   
หมู่ที่ 3  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
ยามค่ำคืน 

- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
จำนวน 5 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวนจุดใน
การติดตั้ง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก ซอย 
3,ซอย 4 หมู่ที่ 3  
ต.บ้านสาง 

1. เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อความปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงถนน
หินคลุก กว้าง 
3.50 ม. ยาว 
30.00 ม. 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1.ความ
ยาวของ
ถนนในการ
ปรับปรุง 

1. มีผิวจราจรดีขึ้น 
2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

28 โครงการรื้อถอน 
ยุ้งฉาง หมู่ที่ 3     
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อรื้อถอนของเดิม
แล้วสรา้งอาคารใหม ่
2.เพื่อขยายศาลา
ประชาคม 

- รื้อถอนยุ้งฉาง  
จำนวน 1 หลัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีพื้นท่ีสร้าง
อาคารใหม ่
2.ศาลาประชาคม       
มีพื้นท่ีกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

29 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขตประปา
ให้ท่ัวถึง 
2.เพื่อให้ประชาชน    
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

- ขยายเขต
ประปาส่วน
ภูมิภาค จำนวน 
1 จุด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 จำนวน
จุดในการ
ขยายเขต
ประปา 

1.ประชาชนมีน้ำ 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 
 
 

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค   
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน     
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค 
จำนวน 1 แห่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

31 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนท่อเมน
ของระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ
2.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน 

-วางท่อเมน PVC  
Ø 2 นิ้ว ยาว 
4,910 ม. 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.มีท่อเมน
ใหม่ไว้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ
2.ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน
หมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาย 
ม.4 – ม.5 ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 

-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ จำนวน 
8 จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 จำนวน
จุดในการ
ติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ยามค่ำคืนและเกดิ 
ความปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

33 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
ฝาปิด คสล. หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.ฝาปิด คสล. 
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 435 ม. 

1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการระบาย 
น้ำท่ีดีและป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 
 

ทต. 
บ้านสาง 

34 
 
 

โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงศาลา 
อเนกประสงค์ให้มี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมร่วมกันและ
ให้บริการประชาชน 

- ติดตั้งฝ้าเพดาน/
ก่อสร้างห้องน้ำ 
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ 
กว้าง 5 ม.ยาว 24 ม.  

145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.มีศาลาอเนกประสงค์  
ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันและให้บริการ
ประชาชน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขุดลอก       
ลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 4      
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อกำจัดวัชพืชและ  
มีน้ำใช้ที่สะอาดมากข้ึน 
2.เพื่อขุดลอกตะกอน
ดินในลำเหมือง และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำท่ีตื้นเขิน
การระบายน้ำดีขึ้น 

-ขุดลอกลำเหมือง 
ขนาดกว้าง1.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.สามารถกำจดั
วัชพืชและมีน้ำใช้ที่
สะอาดมากขึ้น 
2.สามารถขุดลอก
ตะกอนดินในลำ
เหมือง และฟื้นฟู
แหล่งน้ำท่ีตื้นเขิน 
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

36 โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์
ขยายเสยีงเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
แก่ประชาชน 

-ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 
  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.มีอุปกรณ์ขยาย
เสียงเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

ทต. 
บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 136 - 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 
 
 

โครงการขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน       
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

-วางท่อเมนต์ PVC       
Ø 4 นิ้ว ยาว 3,100 
ม.  

975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

38 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. ขนาด
ปากกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 590 ม. (สาย
ดงชัย) 

1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

ทต. 
บ้านสาง 

39 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประกอบพิธี
สุสานสันป่าค่าง  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศาลา
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
 

-ก่อสร้างศาลา คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 16.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีศาลา
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

ทต. 
บ้านสาง 

40 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5   
ถึงหมู่ที่ 8 ต.บ้าน
สางเชื่อม หมู่ที่ 4 
ตำบลสันป่าม่วง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 ม.ยาว 
1,300 ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.
ยาว 1,150 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2.ผิวจราจร 
กว้างขวางขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย 
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7   
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้ดีขึ้น 
2.เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร  

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,340 ม. (เรียบ
ร่องสาง) 
 

2,729,580 2,729,580 2,729,580 2,729,580 2,729,580 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มผีิวจราจรที่ดีขึ้น 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

42 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 5    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 
2.เพื่อขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 
ขนาด0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก 10 บ่อ ความ
ยาวรวม 100 ม. 

344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
ได้ด ี
-มีผิวจราจรที่กว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

43 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย
คลองโป่ง หมู่ที่ 5 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร  
ไปมา 
2.เพื่อปรับปรุงผิวจราจร 
ให้กว้างขึ้น 

-ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว  
216  ม. 

499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
-มีผิวจราจรที่ดีขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการขุดลอก  
ลำเหมืองสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูลำเหมืองที่
ตื้นเขินให้สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้และการ
ระบายน้ำดีขึ้น 
2.เพื่อกำจัดวัชพืชและ
มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาด
มากขึ้น 

- ขุดลอกลำเหมือง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ขุดลอก 

1.สามารถกักเก็บ 
น้ำไว้ใช้ในการ 
เกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 
 

ทต. 
บ้านสาง 

45 โครงการก่อสร้าง
ฝายดินซเีมนต์ หมู่
ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อชะลอน้ำและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 
 

-ก่อสร้างฝายดิน
ซีเมนต์ ขนาดสัน
ฝายยาว 10 ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถชะลอ
ความแรงของ
กระแสน้ำและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

46 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ
ตลิ่งพัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  

-ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ยาว   
50 ม.  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1.ความยาว
ของเขื่อนที่
ก่อสร้าง 

1.สามารถป้องกัน
น้ำเซาะตลิ่งพังได ้

ทต. 
บ้านสาง 

47 โครงการจดัซื้อ
เครื่องสูบน้ำด้วย
พลังงานไฟฟ้า หมู่
ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อสูบน้ำใช้จาก
กว๊านพะเยาสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อส่งเสรมิเกษตรกร
ปลูกข้าวนอกฤดูกาล 

-จัดซื้อเครื่องสูบนำ้
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ขนาด 160 
กิโลวัตต ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวน
เครื่องในการ
จัดซื้อ 

1. มีน้ำใช้ในการ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.ประชาชน
สามารถปลูกข้าว
นอกฤดูกาลได้  

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

48 โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าสู่  
พื้นที่การเกษตร    
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ 
รับความปลอดภยัใน 
การสญัจรไปมา    

-ขยายเขตจำหนา่ย
ไฟฟ้า ยาว  650 ม.  

162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 ความยาวใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.สามารถขยาย
เขตบริการไฟฟ้า 
สู่พื้นที่
การเกษตร 
2.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

49 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
ใหม่ หมู่ท่ี 5    ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,070 ม. 

497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ความยาวของ
ถนนท่ีปรับปรุง 

1.สามารถ
ปรับปรุงผิว
จราจรให้
สามารถสัญจร    
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

50 โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร    
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ตากผลผลิตทางการ
เกษตรร่วมกันให้แก่
ประชาชน 

-ก่อสร้างลานคสล. 
กว้าง 20 ม. ยาว    
35 ม. หนา 0.15 ม.  

407,400 407,400 407,400 407,400 407,400 จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.ประชาชนมี
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

51 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อใช้เป็นลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน 
 2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี 
ออกกำลังกาย  

-ก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. กว้าง 15 ม.  
ยาว 20 ม. หนา  
0.15 ม.  

174,600 174,600 174,600 174,600 174,600 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.มลีานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน 
2.มสีถานท่ีออก
กำลังกายเพิ่มขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

52 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 6    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ แบบมีฝาปดิ คสล. 
ปากกว้าง 0.30 ม.   
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. ยาว 1,000 ม.  

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

53 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หมู่ที่  6 
เชื่อมหมู่ที่ 7         
ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถสญัจร
ไปมา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย  

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 220 ม.  
หนา 0.15 ม. 

448,140 448,140 448,140 448,140 448,140 1 ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.การสัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

54 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้มีสภาพ
ดีขึ้นเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

-ปรับปรุงอาคาร 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 16.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จำนวนแห่ง
ในการ
ปรับปรุง 

1.สามารถปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ให้มี
สภาพดีขึ้นเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

55 โครงการขุดลอก 
ลำเหมืองเก๊า  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูลำเหมือง
ที่ตื้นเขินให้สามารถ
กักเก็บน้ำไว้ใช้และ
การระบายน้ำดีขึ้น  

-ขุดลอกลำเหมืองเก๊า  
ขนาดปากกว้าง 4.00ม. 
ยาว 800 ม. 

19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 1.จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.ลำเหมือง
สามารถเก็บกักน้ำ
ได้มากขึ้น 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ทต. 
บ้านสาง 

56 

 

 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่
 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

- เจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 1 บ่อ 

522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 1 จำนวนบ่อใน
การขุดเจาะ 

1.มีแหล่งน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ทต. 
บ้านสาง 

57 โครงการซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ำ       
ลำเหมืองเก๊า หมู่ที่ 
6 ต.บ้านสาง 

 

 1.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ 
ในการอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร 
 

- ซ่อมแซมฝาย คสล. 
จำนวน 3 แห่ง 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนแห่ง 
ในการซ่อมแซม 

1.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และน้ำเพ่ือ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

58 โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลพ้ืนท่ี
การเกษตรระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 
6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

-เจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ PVC 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
120 ม.  

1,566,000 1,566,000 1,566,000 1,566,000 1,566,000 จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 

1.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

59 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้คสล. 
บ้านง้ิวเหนือ 
หมู่ที่ 7  

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
90 ม.  

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

60 โครงการก่อสร้าง
โรงงานอัดปุ๋ย
อินทรีย์ หมู่ที่ 7   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อผลิตปุย๋อัดเมด็
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 2.เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้างโรงงานปุ๋ย
อัดเม็ด กว้าง 5 ม.    
ยาว 10 ม.  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีโรงงานปุ๋ย
อัดเม็ดและสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 
2.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

61 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าถนน สาย 
1193 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน 
จำนวน 25 ต้น 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 จำนวนต้น
ในการติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาบน
ท้องถนน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

62 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
8  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 180 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.20 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 160 ม.  

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.20 ม. ลึก 0.50 
ม. ยาว 50 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
กว้าง 0.20 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 60 ม.  

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

66 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 8  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ผิวจราจรให้ดีขึ้น 
2.เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
120 ม.หนา 0.15 ม. 
 

279,360 279,360 279,360 279,360 279,360 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.มผีิวจราจรที่ดีขึ้น 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 
8 ต.บ้านสาง 

 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็บกักน้ำประปา
หมู่บ้าน 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภค 

-ก่อสร้างถังเก็บกัก
น้ำประปา  ขนาด 
12 ลบ.ม. จำนวน 
1 แห่ง 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  
 
 
 

1.มีถังเก็บกักน้ำ  
ประปาไว้ใช้ใน
หมู่บ้าน 
2.ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

68 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจร 

- ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.30 ม.   
ลึก 0.50 ม. ยาว 
192 ม. ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

768,000 768,000 768,000 768,000 768,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้   
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.20 ม.   
ลึก 0.50 ม.     
ยาว 36 ม. ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

70 โครงการติดตั้งโคม
ไฟปฏิมากรรม
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
8  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
บนท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟ
ประตมิากรรม จำนวน 
70 จดุ  

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 1 จำนวนแห่ง
ในการติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
บนท้องถนน 

ทต. 

บ้านสาง 

71 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย หมู่
ที่ 5 - 8  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย  

-ปรับปรุงถนนคสล. 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,150 ม.  
 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

72 

 

 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสาย
ห้วยครกสายเหนือ 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงถนน 
หินคลุกสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางท่องเที่ยว
ดอยหนอก 

-ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาสู่พื้นที่
การเกษตรและ
เส้นทางทอ่งเที่ยว
ดอยหนอก 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายวัง
แปดแถบ หมู่ที่ 9    
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุง
ถนนภายใน
หมู่บ้านให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
120 ม. 

279,360 279,360 279,360 279,360 279,360 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

74 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายข้าง
ยุ้งฉาง  หมู่ที่ 9 ต.
บ้านสาง 

 

 1.เพื่อปรับปรุง
ถนนภายใน
หมู่บ้านให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
380 ม.หนา 0.15 ม. 

663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 

บ้านสาง 

75 

 

 

โครงการก่อสร้างราง 
ส่งน้ำสู่พื้นท่ีการเกษตร
สายต้นแหลง หมู่ที่ 9 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

- ก่อสร้างรางส่งส่งน้ำ
คอนกรีต ขนาด
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 1,360 ม. 

1,057,400 1,057,400 1,057,400 1,057,400 1,057,400 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต. 

บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

76 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.   
บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิคสล.
ขนาดปากกว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
300 ม.  

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

77 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้านม่อนแก้ว     
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อปรับปรุง
ผิวจราจรให้
สามารถสัญจร
ไปมา ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,500 ม. หนา 0.15 
ม. 

5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

78 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสายแม่
พาด หมู่ท่ี 9       
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม.หนา 0.15 ม. 

3,504,000 3,504,000 3,504,000 3,504,000 3,504,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

79 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้
ภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ 
คสล.ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม.ยาว 800 ม.  
 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

80 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  
สายร่องสาง หมู่ที่ 9 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม. ยาว 1,500 ม.  

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

81 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก สาย
ห้วยครกสายใต้   
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

82 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านม่อน
แก้วหมู่ที่ 9  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อให้ประชาชน   
มีน้ำไว้ใช้ในการ  
เกษตรอย่างเพียงพอ 

-ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ
กรุ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว 
ความลึก 120 ม. 
จำนวน 4 บ่อ 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1.จำนวนบ่อ
ที่ขุดเจาะ 

1.ประชาชนมี 
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

83 โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บของ
ประจำหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อขยายพื้นท่ี
เก็บของวัสดุต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุง
อาคารเก็บของ
ประจำหมู่บ้านให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

- ปรับปรุงอาคารเก็บ 
ของ ขนาด 44 ตร.ม. 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 1 จำนวน
หลังที่
ปรับปรุง 

1.มีพื้นท่ีเก็บ
ของและวัสดุ
ต่างๆเพิ่มขึ้น 
2.สามารถ
ปรับปรุงอาคาร
เก็บของประจำ
หมู่บ้านให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

84 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอาชีพประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9     
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศูนย์
ฝึกอาชีพประจำ
หมู่บ้าน 
2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้างอาคาร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 12.00 
ม. สูง 3.50 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีศูนยฝ์ึก
อาชีพประจำ
หมู่บ้าน 
2.มสีถานท่ีจัด
ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ทต. 
บ้านสาง 

85 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนสายบ้านม่อน
แก้ว-วัดอนาลโย หมู่ที่ 
9  ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
บนท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟถนน 
จำนวน 65 จดุ 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 1.จำนวนจุด
ที่ติดตั้ง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

86 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อเปลี่ยนท่อ
จากเดิมใหม้ี
ขนาดใหญ่ขึ้น 

- วางท่อระบายน้ำ คสล. 
Ø 0.80 ม. จำนวน 3 
ท่อน 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1 จำนวนแห่งใน
การวางท่อ 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ทต. 
บ้านสาง 

87 

 

 

โครงการปรับปรุงถัง
เก็บน้ำประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็บกักน้ำประปา
หมู่บ้าน 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภค 

- ปรับปรุงถังเก็บน้ำ
ประจำหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 2.00 ม. ยาว 
6.00 ม. สูง 1.80 ม.  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1. มีถังเก็บกักน้ำ  
ประปาไว้ใช้ใน
หมู่บ้าน 
-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

88 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หมู่ที่ 9  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินประจำ
หมู่บ้าน 

2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ปรับปรุงอาคารศูนย์
เรียนรู้ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1. มีศูนยเ์รียนรู้
เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

89 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน  

1.เพื่อปรับปรุง
ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
2.เพื่อให้มีอาคาร
ที่ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ปรับปรุงศาลาประชาคม 
โดยเปลี่ยนหลังคา จำนวน 
300 ตร.ม.และฝา้เพดาน 
จำนวน 250 ตร.ม.  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.จำนวนหลังที่
ปรับปรุง 

1.ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
2.มีอาคารที่
ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

ทต. 
บ้านสาง 

90 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหม้สีภาพ
ทีด่ีขึ้น 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนนมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม.หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400 ม. จำนวน 1 สาย 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบล  
บ้านสาง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. ความยาวใน
การปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง  
อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ไวใ้ช้ใน  
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

- ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ จำนวน   
1 หลัง ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 16.00 
ม. สูง 3.50 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.มีอาคาร
อเนกประสงค์ไวช้้
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลบ้านสาง
ให้มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้  

- สนับสนุน        
ปีละ 1 ครั้ง
จำนวน  9 
หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  

 

100,000  

 

100,000  

 

100,000  

 

1. จำนวน
หมู่บ้านใน
การสนับสนุน 

1.กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านสาง 
มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

ทต.บ้านสาง     
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
กระจกทางโค้งใน
หมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

- จัดซื้อกระจกทางโค้ง 
ในหมู่บ้าน จำนวน       
9 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนหมูบ่้าน
ในการจัดซื้อ 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน   
การสญัจรไปมา 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัซื้อกล้อง
วงจรปิด ( CCTV)   
ภายในหมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

- จัดซื้อกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน          
( CCTV)   จำนวน      
5 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่งใน
การจัดซื้อ 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน   
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการอบรมการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย
ด้านการจราจร 

1.เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการขับขี่
อย่างปลอดภัย 

- จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ 
ขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
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4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยแก่ผู้
ยากไร ้

1.เพื่อซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยแก่ผู้ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

- ซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยแก่ผู้ยากไร้   
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนหลัง
ในการ
ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย
แก่ผู้ยากไร ้

1.สามารถ
ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย
แก่ผู้ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

 

4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
การประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง 
2.จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนครั้งใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุน 
2.จำนวนผูเ้ข้ารับ
การอบรม 

1. ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นใน
การประกอบ
อาชีพเสริมใน
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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4.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการทำบญุการวะ
พระอุบาลีคณุูปมาจารย ์

1.เพื่อแสดงออก 
ถึงความเคารพและ
สืบสานประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

- จัดกิจกรรมทำบุญ 
ทุกวันท่ี 11  
กรกฎาคมของทุกป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ได้แสดงออก
ถึงความเคารพ
และสบืสาน
ประเพณีให้    
คงอยู่สืบไป 

ทต.         
บ้านสาง 

2 โครงการสนับสนุน
ดนตรีพื้นเมืองแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

- สนับสนุน จำนวน 
5 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การสนับสนุน 

1.สามารถสืบ
สานวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.         
บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5.....ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
บ่อบำบัดน้ำเสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้าง จำนวน     
1 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียจาก
โรงงานปลาส้ม 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัอบรม
การคัดแยกขยะ
แบบครบวงจร  

1.เพื่อคัดแยกขยะและ
ลดปัญหาขยะในตำบล
และแก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจากการนำ
ขยะรีไซเคลิไปจำหน่าย 
3.เพื่อจำกัดแหล่งเพาะ
เชื้อโรคเพื่อให้ประชาชน  
มีสุขภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

- จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 

 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม  

  

1.สามารถลดปญัหา
ขยะในตำบลและ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.สามารถจดัระบบ
คัดแยกขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการนำขยะ
รีไซเคิลไปจำหน่าย 

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน 

1.เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติและ
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน   
ได้อย่างท่ัวถึง 

- ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 5 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 
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          แบบ ผ.02/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน        17 12,050,000 17 12,050,000 18 12,065,000 18 12,065,000 18 12,065,000 88 60,295,000 

รวม 32 13,300,000 32 13,300,000 33 13,315,000 33 13,315,000 33 13,315,000 163 66,545,000 
2)  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
       ของชุมชน    

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 15 825,000 

รวม 32 13,300,000 32 13,300,000 33 13,315,000 33 13,315,000 33 13,315,000 163 66,545,000 
3) ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานการเกษตร 1 35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 5 175,000 

รวม 12 5,505,000 12 5,505,000 13 5,535,000 13 5,535,000 13 5,535,000 63 27,615,000 
รวมทั้งสิ้น 148 36,908,400 150 36,993,400 152 37,366,000 152 37,366,000 152 37,366,000 754 185,999,800 
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     แบบ ผ.02 / 2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน  
สู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก
ผาเกล็ดนาก 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง  
ถนนสู่การท่องเที่ยว   
ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

1.ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นระยะ 
5,000 เมตร จำนวน         
1  แห่ง 

1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1.จำนวนครั้ง
ในการพัฒนา 
/ ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. มีถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
และได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  
ในการสัญจร 

สนง. การท่องเที่ยว
และกีฬา/จังหวัด
พะเยา / สนง.
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
จ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกนัตลิ่ง 

1.เพื่อป้องกันน้ำเซาะ
ตลิ่ง 

1.ก่อสร้าง จำนวน        
1 แห่ง   

25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       1.จำนวนจุด  
ที่ก่อสร้าง 
2. ความยาว
ของเขื่อนที่
สร้าง 

1.สามารถ
ป้องกันน้ำเซาะ
ตลิ่งพัง 

สนง. การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
พะเยา / สนง.
โยธาธกิารและฝัง
เมืองจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ 
คสล.บา้นสางใต้  หมู่ที่ 1  
ตำบลบ้านสาง เชื่อมบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น 
(ร่องบวบ) 

เพื่อให้การระบายน้ำ
มีความสะดวก และ
สามารถส่งนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จำนวน 1 แห่ง  ขนาด
ปากกว้าง 2.00 เมตร 
ลึก 1 เมตร  ก้นกว้าง   
2.00 เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว 1,450  
เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวของ
รางสง่น้ำคสล.  
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย
น้ำได้อย่าง
สะดวก และ
สามารถส่งน้ำไว้
ใช้ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

อบจ.พะเยา 

4 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  
ตำบลบ้านสาง เช่ือม หมู่ที่ 
8  ตำบล สันป่าม่วง  อ.
เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
จำนวน 1 แห่ง  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 
0.20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนลงหนิคลุก
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมท่อสูบและ
ป้ัมสูบน้ำ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ   

1. ดำเนินการ  จำนวน  
    9  หมู่บ้าน 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

1.จำนวน
หมู่บ้านในการ
ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

1.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
และน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 1 
ลำปาง 

6 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรพร้อมสายดับ 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง 

1.ดำเนินการตดิตั้งระบบ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรถนน
เลียบชายป่า ม.1,2,6,9
ฯลฯ  จำนวน  9 หมู่บ้าน
และเขตเช่ือมต่อตำบล  
บ้านสางบ้านตุ่นและ      
สันป่าม่วง  (สายวัดอนาล
โย) 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
ไฟฟ้า 
2.จำนวนจุดที่
ติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

สำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในตำบล บ้านสาง  

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมขนส่งสินค้าการ
ประมงไปยังเขตนอก
พืน้ท่ีได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย    
2.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้และขยาย
เส้นทางสู่พื้นที่ป่าและ
แหล่งท่องเที่ยว 

1.ปรับปรุงถนนในพื้นที ่
หมู่ที ่1 - 9   ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาวรวม 
5,000 เมตร  
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

ความยาว           
ของถนน ลาด
ยางท่ีก่อสร้าง/
ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม 
 

1.ประชาชนใน   
พื้นท่ีมีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและ    
การคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมง   
ไปยังเขตนอกพื้นท่ี 
ไดอ้ย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทาง
การคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

อำเภอเมืองพะเยา     
/ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                
/ อบจ.พะเยา       

8 โครงการปรับปรุง     
ผิวถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติกคอนกรีต 
 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย 

1.ดำเนินการปรับปรุง
ผิวถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว   
897 เมตร  ในพื้นที ่  
ม.1 ต.บา้นสางเชื่อม   
ม.9  ต.บ้านตุ่น 

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1.ความยาว
ของผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟิลท ์     
ติกคอนกรีต   
ที่ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

อำเภอเมืองพะเยา 
/ จ.พะเยา / อบจ.
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้า   
แสงสว่าง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ดำเนินการตดิตั้งไฟฟ้า    
ในพ้ืนทีท่างหลวงสาย 1193 
ระหว่าง บ้านสันบัวบกเชื่อม 
บ้านง้ิว  หมูที่ 7 ตำบล    
บ้านสาง จำนวน  1  แห่ง 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

1. จำนวน
แห่งที่ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 
2.จำนวนจุด  
ที่ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์นิใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

อำเภอเมือง
พะเยา /        
จ.พะเยา /    
อบจ.พะเยา 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่
ที่ 7 เรียบร่องสาง 
ตำบลบ้านสาง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 
1 แห่ง  ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,650  เมตร 
หนา   0.15 เมตร 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อำเภอเมือง  
พะเยา /                                     

/   จ.พะเยา /  
 อบจ.พะเยา 

 11 โครงการปรับปรุงถนน   
สู่พื้นที่การเกษตรสาย
ม่อนถ้ำ - ฮ่อมปันนาง 

1. เพื่อปรับปรุงถนน
ให้สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

1.ดำเนินงานปรับปรุงถนน 
จำนวน  1 แห่ง ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร     ความยาว 
1,200 เมตร ความหนา   
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งราบ ในพ้ืนท่ีบ้าน
ม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน
สาง   

200,000      
 

200,000      
 
   
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

1.ความยาว
ในการ
ปรับปรุงถนน  

1. สามารถ
ปรับปรุงถนน
ให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

    กองช่าง 
  ทต.บ้านสาง 
/ อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   12 โครงการปรับปรุง
ถนนสู่พื้นที่
การเกษตรสายโป่ง
อ้อ – จำผักหละ 

1. เพื่อปรับปรุงถนน
ให้สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก 
และปลอดภัย 

1.ดำเนินงานปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แหง่ ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร    ความยาว 
1,900 เมตร ความหนา   
เฉลี่ย 0.15 เมตร ในพ้ืนท่ี
บ้านม่อนแกว้ หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านสาง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ความยาวใน
การปรับปรุง
ถนน  

1. สามารถ
ปรับปรุงถนนให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
ทต.บ้านสาง      
/ อบจ.พะเยา 
 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1...ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงาน..สร้างความเขม้แข็งของชุมชน... 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรูด้้านพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
ประหยดั 

1.เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัดและถูกวิธี 

1.จัดอบรม จำนวน  
1 ครั้ง 
2.จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์   
    จำนวน 1  ครั้ง 
3.จัดตั้งศูนย์  จำนวน  
    1 แห่ง 
 

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     1. จำนวนครั้ง
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ 

1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยทุธศาสตรพ์ัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงาน..การเกษตร... 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ำห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
น้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ         
ที่ตื้นเขินให้สามารถ     
กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

1.ดำเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอ่าง  
เก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1.จำนวนแห่ง  
ในการขุดลอก    
/ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม   

1.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

สำนักงาน
ชลประทาน 
จังหวัดพะเยา 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563)  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 22,000บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 จำนวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร     
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดัเทศบาล 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก       
2 ประตู จำนวน 1 ชุด  

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 หน่วยตรวจสอบภายใน 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน       
1 ตัว (รายละเอียดราคาตาม
ท้องตลาด)  

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 หน่วยตรวจสอบภายใน 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะสำหรบังานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จำนวน  1 ชุดๆ  
ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก        
2 ประตู จำนวน  1 ชุด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer )(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย 
ราคาท้องตลาด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จำนวน 1 ชุด 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน ระดับ  1 – 2 
จำนวน 3 ชุดๆละ 3,900 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) 

11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร ขนาด A4 
(ราคาตามท้องตลาด) 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน  1 ชุด  2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer ) (รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ 
(รายละเอียดตามแบบท่ีมจีำหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด) 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

ตู้เย็นขนาด 5.2 คิว (ราคาตามท้องตลาด)  5,500 5,500  5,500   5,500  5,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลม ตดิผนัง ขนาด 18 น้ิว (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

20 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
ปริมาณกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 2563 

1,007,000 1,007,000 1,007,000 1,007,000 1,007,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 
2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 สำนักปลดัเทศบาล 

22 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน  2 ชุด 
ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง รองเท้า 
หมวกผ้าคลุมศรีษะ ถุงมือ 2 ชุดๆ ละ 
39,900 บาท (รายละเอียดตามราคา
ตามท้องตลาด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สำนักปลดัเทศบาล 

23 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู ้
ขนาด 2 บาน (มอก.) รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ธันวาคม 2563 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 สำนักปลดัเทศบาล 

24 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

จัดซื้อเครื่องกล้องติดรถยนต์ จำนวน  
2 จุดพร้อมติดตั้ง จำนวน  1 ชุด 
สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )   

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

25 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบมือบบี  
ประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน    
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบและราคา   
ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด )   

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 สำนักปลดัเทศบาล 

26 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ แบบ
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง มีคัพปลอก
แขน,ใช้แบตรี่และไฟฟ้าได้ 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สำนักปลดัเทศบาล 

27 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไฟฟ้าและวิทย ุ
 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 
ขนาด 5 วัตต์  จำนวน 5 เครื่อง 
รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธันวาคม 2563 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดัเทศบาล 

28 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิร่างกาย 
ประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด )   

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สำนักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



- 175 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

29 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อถังอ๊อกซิเจนทาง
การแพทย์ ขนาด 1.5 Q 
และเกจโ์ซลดิ้า ใน 1 ชุด
ประกอบด้วยถังอ๊อกซิเจน
ทางการแพทย์ ขนาด 1.5Q 
(10 ลติร) เกจ์วดัแรงดัน 
Solida รถเข็น ขนาด 1.5Q 
สายเสียบจมูก (Cannula 
hose) 7 ฟุต (2.1เมตร) 
แหวนปากตาย  สำหรับเปดิ
ปิดมีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้
งาน (รายละเอยีดตามแบบ
และราคาที่มีจำหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สำนักปลดัเทศบาล 

30 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อเปลกระดานเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน  
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจำหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

31 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อเปลตักผู้ป่วย ประจำรถ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )   

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 สำนักปลดัเทศบาล 

32 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา สำหรับประมวลผล จำนวน  
1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

33 อุตสาหกรรมและ  
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อสว่านแบบใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

34 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเลื่อยแบบใช้ ไฟจาก
แบตตเตอรี ่

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

35 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์  
 

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 กองช่าง 

36 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อบันไดสไลต์  ขนาด 6 เมตร 
 

3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 กองช่าง 

37 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด  3 นิ้ว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

38 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง   
 

จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง 

39 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์ 
(ไร้สาย) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

40 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

41 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 
19นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

42 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1.จัดซื้อตัดคอนกรตีเครื่องยนต์  
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียด 
ตามแบบและราคาที่มีจำหนา่ย 
ทั่วไปในท้องตลาด 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง 

                                                                                                                   รวม 1,614,950 1,614,950 1,614,950 1,614,950 1,614,950  
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับ
ยุทธศาสตร์  จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง   เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการประเมินของการบรรลุและวัดความสำเร็จของ
โครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจากหลาย
ฝ่ายรวมกันได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง จึงได้
แต่งตั้งคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านสาง ที่ 100  / 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2563 และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านสาง ที ่63  / 
2564  เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  
(เฉพาะราย)  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2564  ประกอบด้วย  
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               1. นายอนันต์  วงศ์เทศ       ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล             ประธานกรรมการ 
               2. นายศราวุธ  ยะนา                  ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
               3. นายสิงหา  บญุเลิศ                  ตำแหน่งสมาชกิสภาเทศบาล                  กรรมการ 
               4. นายประสงค์  โคทวี        ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที ่7            กรรมการ 
               5. นายศิลา  วาเพชร           ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที ่8            กรรมการ 
               6. นางสายใจ  แสงอรุณ        เกษตรประจำตำบลบ้านสาง                  กรรมการ 
               7. นางบานเย็น  กลมไล        หวัหน้า กศน.ประจำตำบลบ้านสาง          กรรมการ 
               8. นางลฏาภา  ทำดี        ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง                 กรรมการ   
               9.  นางประนอม  วังคำฟู             ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         กรรมการ 
             10. นายจรลั  โคทวี                  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
             11. นายอุดม  พันธ์ปัญญา        ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 12 (3) ดังนี้ 

1.)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    
 

2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ

สอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย  ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีข้ันตอนในการดำเนินการ  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม 
เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ 
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา และประเมินผลโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ

กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต     
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
        

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้
หรือเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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2.2  ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลและกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  
โดยการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  แล้วจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า        
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่   เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในเชิงปริมาณ  ใช้แบบรายงาน 3  แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ     
1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน      

แบบที่ 1   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน                  
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ        
     แบบที่ 3 /1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     แบบที่ 3 /2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                               ภาพรวม 
     แบบที่ 3 /3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                                แต่ละยุทธศาสตร์                                                                         

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (E-plan) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) และตามแบบรายงานที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านสางเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง 

 

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้กําหนดห้วง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ขึ้นมา  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และปรับปรุง 
แก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (3)  
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายละเอียดตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  ซึ ่งเป็นการแสดงถึงวิธ ีการติดตาม
ประเมินผลโครงการโดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนิน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการในขณะที ่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที ่เกิดขึ ้นจริง เมื ่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้   ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีรายละเอียด ดังนี้  
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1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
     ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ขอ้มลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การ
พาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  
เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  

 3.4 วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

 3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

 3.7 จุดยืนทาง  
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตังชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้  
          ถูกต้อง 

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
          สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ  
            ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับ
งบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand /Trendหรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเมือง (5) การสร้าวความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5)  



(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มีประสิทธิภาพ 
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5. โครงการพัฒนา 
  5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
 (5) 

 

  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

  5.9 งบประมาณ     
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา 
  5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล     
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance Indicator : 
KPI ) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

 
 (5) 

 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

       (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลบ้านสาง  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล        

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบล    
บ้านสาง  เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  สามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านสาง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลการประเมิน
ของการบรรลุและวัดผลสำเร็จของโครงการ  เพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด       
มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
และให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 ๑. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน / กอง 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

 ๒. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก 
มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  1. ควรให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่คัดเลือกมา
จากภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

2. ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดร่วมกัน การนำโครงการที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการจะดำเนินการในปี
นั้น ๆ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน ในการพิจารณาความสำคัญของโครงการ  เปรียบเทียบกับโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีการจัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว  

3. ฐานข้อมูลสภาพปัญหาของท้องถิ่นที่ ใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดโครงการ       
/ กิจกรรม ยังมีข้อมูลที่ไม่ละเอียด ครบถ้วนทุกด้าน  มาประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ  

4. ควรให้ทุกสำนัก / กองภายในองค์กร  สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.  ควรให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก / กอง ที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการที่ต้อง
ดำเนินการในปีแรก มีการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะโครงการที่ต้องดำเนินการในปีแรก
มีการจัดทำข้อเสนอโครงการ  ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดในส่วนของเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนิน
โครงการ การระบุถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out come) ที่เกิดจากการนำผลผลิตดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ และต้องมีการกำหนดโครงการสามารถบรรลุผลผลิต และผลลัพธ์ดังกล่าวได้หรือไม่ 

6.  ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก  และควรมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจำ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า โดยนำสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุม
รายจ่ายให้เหมาะสม  และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ  และวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เพ่ือบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

 
 

 
 
 


