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ส่วนที่  1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยเป็นการวางแผนการด าเนินงานคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอาจเป็นช่วงเวลาต่างๆ 
เช่น แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น          

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบ นโยบาย ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
เป็นแผนงานที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นโดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
เพ่ือรองรับความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินหรืองบประมาณทั้งเงินรายได้
ที่จัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน   
ทุกระดับ  และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดย  
องค์กรจะต้องค านึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการน าศักยภาพนั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดทั้งน าความเจริญสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยจะ
เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้การพัฒนาท้องถิ่น
สามารถบรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป     
 

1.  ด้ำนกำยภำพ 
1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

                เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่        
27  ตุลาคม  2552  ที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านสาง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ต าบลบ้านสาง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ   12  กิโลเมตร 
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 1.2 พื้นที่  
                เทศบาลต าบลบ้านสาง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นที่อยู่
อาศัยและการเกษตร  ประมาณ  5,929  ไร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ต าบลสันป่าม่วง  อ าเภอเมือง 
      ทิศใต ้      ติดต่อกับ   ต าบลบ้านตุ่น    อ าเภอเมือง 

 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   กว๊านพะเยา 
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ต าบลบ้านตุ่น  ต าบลสันป่าม่วงและอ าเภอวังเหนือ จ.ล าปาง 

 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
                เทศบาลต าบลบ้านสาง 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 เหมาะส าหรับการท านา การเลี้ยงสัตว์ และการท าการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการประมงน้ าจืดในบริเวณกว๊านพะเยา 
 

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

    ธันวาคมและมกราคม  
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1.5  ลักษณะของดิน 
                 ต าบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่ในการท า
การเกษตร  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญ  และ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี  
 

2.  ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง 
 2.1   เขตกำรปกครอง 

ต าบลบ้านสาง  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม   9  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านสางใต้ 
  หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ 
  หมู่ที่  3  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง 

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

 2.2  กำรเลือกตั้ง   
  ต าบลบ้านสาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ เขตที่  1  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,6,7,9  
และเขตที่  2  ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8   แต่ละเขตมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ  6  คน รวมจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น  จ านวน  12  คน   
 

3.  ประชำกร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
                  ต าบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,151  คน  แยกเป็นชาย  2,035 คน หญิง  2,116  คน         
จ านวนครัวเรือน  1,604  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่  179  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 
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จ านวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม ( คน ) 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านสางใต้ 275 278 553 192 
2 บ้านสางเหนือ 157 187 344 129 
3 บ้านสันเวียงใหม่ 254 270 524 209 
4 บ้านสันเวียงใหม่ 282 304 586 250 
5 บ้านสันป่าค่าง 257 247 504 180 
6 บ้านงิ้วเหนือ 225 228 453 179 
7 บ้านงิ้วใต ้ 196 193 389 158 
8 บ้านสันบัวบก 296 308 604 234 
9 บ้านม่อนแก้ว 93 101 194 73 

รวม 2,035 2,116 4,151 1,604 
ที่มาข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ มกราคม  2562 ) 

 

3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร  

ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม (คน) 
อายุต่ ากว่า 18 ปี   322   254   576 
อายุต่ ากว่า 18 - 60 ปี   869   916 1,785 
อายุมากกว่า 60 ปี   473   366   839 

รวม ( คน ) 1,664 1,536 3,200 
 

4.  สภำพทำงสังคม 
 4.1 กำรศึกษำ 

ต าบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ ใน พ้ืนที่  จ านวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านสาง   จ านวน  1  แห่ง นอกจากนั้น 
ภายในต าบลยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน   9   แห่ง    
  4.2   กำรสำธำรณสุข และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสำธำรณสุข 
                   สถานบริการทางด้านสาธารณสุขในต าบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  ต าบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล    
บ้านสาง นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านให้บริการในการ
ตรวจเฝ้าระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งด าเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

4.3  อำชญำกรรม 
พ้ืนที่ต าบลบ้านสาง  ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมด้านต่างๆ   ประชาชนสามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้

อย่างมีความสุข 
 
 



- 5 - 
 
4.4  ยำเสพติด 

สถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลบ้านสาง พบว่า ประชาชนบาง
กลุ่มยังติดสุรา ยาบ้า และสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ  ได้มีการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ชมรมก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยภายในต าบลบ้านสาง 

4.5    กำรสังคมสงเครำะห์ 
  ผู้สูงอายุ  จ านวน   983  คน        ผู้ป่วยเอดส์     จ านวน   32  คน      
  ผู้พิการ    จ านวน   189  คน       ผู้มีรายได้น้อย  จ านวน   100  ครอบครัว     

   4.6   กำรก ำจัดขยะมูลฝอย      
             เทศบาลต าบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องก าจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังหรือ
ขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง และน าขยะแห้ง เช่นใบไม้ เศษอาหาร  มาท าปุ๋ยหมัก และน าขยะมา
ขาย โดยมีรถรับซื้อขยะของบริษัทเอกชน  มารับซื้อขยะในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 

-  เขตเทศบาลต าบลบ้านสางมีฌาปนสถาน  จ านวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4,8  ต าบลบ้านสาง  
4.7   มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน  6  รุ่น       จ านวน     350     คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) 1  รุ่น    จ านวน       45     คน 
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.)  1  รุ่น    จ านวน     180     คน 
 

5.  ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1   กำรคมนำคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางระหว่างต าบลและหมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ  12  ก.ม  และถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ระยะทางประมาณ 8.50 กม.นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอีกระยะทางประมาณ 3.50  กม. 
      5.2  กำรไฟฟ้ำ 

 - ประชากรมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ     
(ไฟกิ่ง) ตามถนนใหญ่ และซอยยังสว่างไม่เพียงพอและทั่วถึง 
      5.3  กำรประปำ 

 - ประชากรมรีะบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาภูเขาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 
      5.4  โทรศัพท์ 

   -  ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
       5.5  ไปรษณีย์ หรือกำรสื่อสำร กำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   -  มีที่ท าการไปรษณีย์      จ านวน    1   แห่ง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  กำรเกษตร 
   ประชาชนใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ น้ าฝน น้ ากว๊านพะเยา  และแหล่งน้ า จากขุนน้ าแม่พาด  
การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการท าการเกษตร เช่นการท านา ท าสวน    
เป็นต้น   
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        6.2  กำรประมง   
                   ประชาชนมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5  ประกอบอาชีพท า
การประมงพ้ืนบ้าน ขุดบ่อเลี้ยงปลา หาปลาต่างๆ ในกว๊านพะเยา 
        6.3  กำรปศุสัตว์ 
  ต าบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเหมาะในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  ประชาชนนิยม 
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน  และจ าหน่ายสู่ท้องตลาด ได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ  
        6.4  กำรบริกำร และหน่วยธุรกิจที่ส ำคัญต่ำงๆ  ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง  ประกอบด้วย   
               -  ร้านค้าของช า                   จ านวน     27 แห่ง 
               -  โรงสีข้าว          จ านวน      6 แห่ง 
               -  อู่ซ่อมเครื่องจักรกล                   จ านวน      6 แห่ง 
               -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      จ านวน            28   แห่ง 
               -   ตลาด           จ านวน              3   แห่ง 
               -  โรงฆ่าสัตว์ (บ้าน)          จ านวน              2   แห่ง 
               -  บ้านเช่า           จ านวน              6   แห่ง 
               -  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก          จ านวน             3   แห่ง 
               -  โรงผลิตสุรา             จ านวน             3   แห่ง 
               -  ร้านบริการ ( ร้านเสริมสวย,ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านซักอบรีด,            จ านวน           20   แห่ง 
                  ร้านจ าหน่ายอาหารตามสั่ง,ร้านก๋วยเตี๋ยว,ร้านขายวัสดุก่อสร้าง,ร้านเติมเงินออนไลน์) 
              6.5  กำรท่องเที่ยว   

พ้ืนที่ต าบลบ้านสางมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศ และมีพ้ืนที่ติดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

     6.6  อุตสำหกรรม 
                ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6,7  ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การท าครกหิน การ
แกะสลักหิน การปั้นหม้อน้ าดิน 

      6.7  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ เช่น การจักสานกล่องข้าว การท าปลาส้ม  
การท าแคบหมู การจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  การท าขนม  การท าไม้กวาดทางมะพร้าว การจักสานเข่ง    
เลี้ยงวัว ฯลฯ 

      6.8  แรงงำน 
  ประชาชนวัยแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานท า และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีประชากรวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นผู้ว่างงาน  และจ านวนผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิม 
สูงขึ้นในแต่ละปี  คิดเป็นร้อยละ  20  ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาวต่อไป 
 

        6.9   กำรประกอบอำชีพ 
                 ประชากรในต าบลบ้านสาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
ได้แก่  การท านา ท าไร่ ท าสวน การประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
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นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ประมง และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน      
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
  7.1  ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำน หรือชุมชน 
   ต าบลบ้านสาง มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค จากระบบประปาภูเขา ระบบประปาหมู่บ้าน และ
บ่อน้ าผิวดิน  ไม่มีอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่  จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และใช้ในการเกษตรได้  ซึ่งอ่างเก็บ
น้ าที่มีอยู่ ( อ่างเก็บน้ าห้วยครก ) ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ เนื่องจาก มีการรั่วซึม  ซึ่งการซ่อมแซมจะต้องใช้
งบประมาณท่ีสูงมาก  และเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านสาง   
  7.2  ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร     
   เกษตรกรส่วนใหญ่ ท านา ปีละ 1  ครั้ง  โดยใช้แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ น้ าฝน น้ ากว๊านพะเยา  
และแหล่งน้ า จากขุนน้ าแม่พาด  การขุดเจาะบ่อบาดาล  และใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการท า
การเกษตร เช่นการท านา ท าสวน เป็นต้น   
  7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
   ต าบลบ้านสาง ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรจากล าห้วยแม่พาด และฝายชะลอน้ า ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9   
บ้านม่อนแก้ว และมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ น้ าฝน น้ าจากกว๊านพะเยา  โดยใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 
รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือน าน้ ามาใช้ในการท าการเกษตร   
  7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค) 
   ประชาชนใช้น้ าเพื่อการบริโภค  โดยการซื้อน้ าดื่มที่ผลิตภายในหมู่บ้าน  เพื่อใช้ดื่มกิน  ซึ่งใน
ปัจจุบัน ต าบลบ้านสาง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือเกษตร ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 

8.  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1  กำรนับถือศำสนำ 
                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสาง มีวัดและส านักปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่จ านวน ทั้งสิ้น 6 แห่ง 
โดยมีวัดจ านวน  5  แห่ง และส านักปฏิบัติธรรม  จ านวน  1  แห่ง 
 

 8.2   ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและงำนประเพณีท้องถิ่นประจ ำปี  
                 - งานประเพณีลอยกระทง 
                 - งานสงกรานต์ 

   - งานแห่เทียนพรรษา 
  - งานตานก๋วยสลาก หรือ งานท าบุญสลากภัตร  

-  งานสรงน้ าพระธาตุวัดโบสถ์, งานสรงน้ าพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่  1  ฯลฯ 
  8.3   ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ประชาชนประกอบอาชีพเสริม จักสานกล่องข้าว สานเข่ง  นอกจากนี้ ยังมีหมอเมือง  ปราชญ์
ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนเมือง ( ก าเมือง ) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
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  8.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ต าบลบ้านสาง มีสินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก  ได้แก่  หมู่บ้านท าครกและโม่หินบ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 , 
7  ต าบลบ้านสาง  เป็นสินค้าพ้ืนเมืองประจ าต าบลบ้านสาง  ท าให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีอาชีพเสริมหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  คือการท าครกหิน  การแกะสลักครกหิน  โม่หิน ใบเสมา และลูกนิมิต เป็นต้น โดยท าเป็น
อุตสาหกรรมครัวเรือน  และจ าหน่ายในตัวเมืองพะเยาต่างจังหวัด  และการท าปลาส้ม  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 , 4 
เป็นอาหารพ้ืนเมืองเหนือ  ที่ขึ้นชื่อของต าบลบ้านสางและจังหวัดพะเยา  ซึ่งท ามาจากเนื้อปลา น ามาหมักกับ
เกลือ ข้าว กระเทียม โดยไม่ใส่สารกันบูด สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ย า ทอด ย่าง รับประทาน
ได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่  ปลาส้มอร่อย และนิยมน ามาเป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว  ที่แวะมาเยือนต าบล     
บ้านสางและจังหวัดพะเยา  นอกจากนี้ ยังมีการท าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา อยู่ในหมู่บ้านสันบัวบก  หมู่ที่ 8  
ชาวต าบลบ้านสาง  ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นท าเป็นงานอดิเรก  ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผักตบชวา ได้แก่ หมวก 
กระเป๋า จานรองแก้ว และของประดับตกแต่งต่างๆ  เป็นต้น  

 

9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
9.1  น้ ำ  

เทศบาลต าบลบ้านสาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งท ามาหา
กินของประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ ล าห้วย บึง หนอง (กว๊านพะเยา) และแหล่งน้ า
ที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้ าตื้น สระน้ า บ่อบาดาล ประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 

9.2  ป่ำไม้ 
   ต าบลบ้านสาง มีลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่าโปร่ง ร้อนชื้น ป่าไม้ข้ึนตามแนวภูเขาสูงชัน คือ
ดอยหลวง  เป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.3 ภูเขำ 
ต าบลบ้านสาง มีดอยหลวงซึ่งเป็นแนวทิวเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  

9.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                มีกว๊านพะยา (ฝั่งตะวันตก ) เป็นแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อประชาชนในการ
ประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีป่าไม้  ดิน ที่มี
ความอุดมสมบูรณ ์  

 

10.  ข้อมูลด้ำนศักยภำพของเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
10.1 โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  เทศบาลต าบลบ้านสาง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน แบ่งโครงสร้างของเทศบาลต าบล 
ออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน 
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2  คน มีสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  เทศบาลต าบลบ้านสางเป็น
เทศบาลต าบลขนาดเล็ก  ปัจจุบันแบ่งการบริหารงานภายใน  ออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้   

     1. ส านักปลัดเทศบาล     
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
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จ ำนวนบุคลำกรในองค์กร  มีท้ังหมด  30  คน  ดังนี้  
ต ำแหน่งในส ำนักปลัดเทศบำลต ำบล    มีจ ำนวน   21   คน   ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานเทศบาล )            2. หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล  
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          4. นักวิชาการสาธารณสุข    
5. นักพัฒนาชุมชน                                        6. นักทรัพยากรบุคคล  
7. นักวิชาการศึกษา                                      8  นักจัดการงานทั่วไป                     
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      10. นกัประชาสัมพันธ์   
11. นักวิชาการเกษตร                                   12. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3  คน         
13. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จ านวน  3  คน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
14. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จ านวน  1  คน ( พนักงานจ้างทั่วไป ) 

                     15. คร ู จ านวน  2  คน    
  16. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 คน 
                    17. ผู้ชว่ยเจา้หน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 คน 

ต ำแหน่งในกองคลัง     มีจ ำนวน   5   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง               2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นักวิชาการพัสดุ      4. นักวิชาการคลัง 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี                      
ต ำแหน่งในกองช่ำง     มีจ ำนวน   4   คน   ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง             3. พนักงานสูบน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
2. นายช่างโยธา                         4. นายช่างโยธา  
ต ำแหน่งลูกจ้ำงเหมำบริกำร   มีจ ำนวน  12  คน 
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ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ  
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ ( ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป )  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์  และท าให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่อนาคต ที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน  และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย  ร่วมกันและเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทย      
มีความสุขอยู่ดีกินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ        
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

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

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น   
      สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔)  การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา    

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้ นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วง
โซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น  
     มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย  
     กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน  
     อุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ   
   การด าเนินธุรกิจ ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3.) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(4.)   การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการ
จัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

(5.)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี  
                         สารสนเทศ และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6.)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ  
                         นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   
                         เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการ  
                         ต่างประเทศ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา มีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ

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

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง กระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคม สีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบ 

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

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  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  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

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

๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๒.๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔) การป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕) การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
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๒.๖) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔)การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕)การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖)การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

         1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้        

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ศสช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้าน  การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 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) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 



- 15 - 
2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสู งวัยอย่าง        
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.  การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

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

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาก าลังคน และแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ มีการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงาน และปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต และระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  
 



- 16 - 
และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบาย และมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

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

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับ     
ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวม ทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  และแหล่งน้ าใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริม  และเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย ทั้งทาง
บกทางน้ า และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิ จกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
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  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย  และพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน 
สู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก  
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน  
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสม ตามศักยภาพและประสบการณ์   
มีรายได้ในการด ารงชีวิต   มีการสร้างเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โดย 
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

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

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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) สนับสนุนการจัดหาที่ อยู่ อาศัยของผู้ มี รายได้น้ อย  และการเข้ าถึ งระบบ
สาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ จ าเป็น  และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจน  ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และเข้าถึงพ้ืนที่ เป้ าหมายได้อย่างแท้จริง  ด้วยการผลักดัน            
พรบ.ทรัพยากรน้ า 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  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3  การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ               
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดน  เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน  
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ
แรงงาน  ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน    
ที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่ง       
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิตของ
ชุมชน  บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสม ในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
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) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะน้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย  และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ  
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท     
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ     
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ   เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริม
การวิจัย  และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบ และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัว และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง  แนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
6.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

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

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ     
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย           
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ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
1.  ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)        
      ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  
“มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน”  ทั้งนี้   ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
           เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น     
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖ ด้าน  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เป็นส าคัญ 
๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
      ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่ เหมาะสม         
การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม     
ที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน  โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้      
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย  รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม     
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส   
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ   
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่ เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพใน พ้ืนที่              
การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย   
การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค  ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า  อันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคม 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ

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

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร  โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน      
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว      

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐  ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้  เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน        

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 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 พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน 
และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
        เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ      
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์         
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย         
ปี พ.ศ. ๒๕๗๗        

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้น

การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง 
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พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน  การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ    
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็น
หลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษ
หน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ          
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 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 และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
            ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย  มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)    
การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น     
การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย  ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือรองรับ 
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และสอดคล้องกับการด าเนิน งานตามพันธกรณี ของความร่วมมือระดับภู มิภ าค อาทิ  Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ 
ร่วมมือในเอเชีย 

1.3   แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
                 แผนพัฒนาภาค 

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การค้า และการ
ลงทุน เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภูมาคลุ่มแม่น้ าโขง (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 

 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560)( เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
พันธกิจ (Mission) : 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยง
สู่สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนมูลค่า 

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา
ตะวันออกด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ 

         4. อนุรักษ์  พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 

            “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 
           เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   
     (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสู่

ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

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
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   
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      เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง  
      ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (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 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาเรยีนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ฟ้ืนฟูที่ต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท า Food Bank การท าฝายต้นน้ าแบบ
ผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชน
ในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
เทคโนโลยี GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 

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



- 28 - 
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 – 2560) 

วิสัยทัศน์  
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 

 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน      

 3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 – 2560) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

    2.จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิต
เกษตรปลอดภัย มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
    3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์  1.พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
    2.พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
    5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาด  

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะ
ความรู้ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ 
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6. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศ 

อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง (GMS) อาเซี่ยน (AC) 
7. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์รองรับ       

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
9. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS อาเซี่ยน (AC) และประเทศ   

คู่ค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

เป้าประสงค์ 1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งภาคใต้ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

  แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้ เกิดรายได้ และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.  พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
   2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา    

1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
               1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.2 สร้างจิตส านึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า 
           2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
    2.1 การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
    2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
    2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ า 
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3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์  1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชน  
                   เข้มแข็ง 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 

     2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
     3. เพ่ิมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
     4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา  
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ  
      2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

จับกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
   3. การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
   4. การอ านวยความเป็นธรรม 

  5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

       1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) 
    วิสัยทัศน์  

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 

               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕61 – 
๒๕64)  ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบ  
    เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

                                   อย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง  
    การเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่าง  
    มีคุณภาพและ มาตรฐานในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางพัฒนา 
1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด

วาระการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การส่งเสริมอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนคนใน

ชุมชน และท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง

หลักประกันความมั่นคง 
6.ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน 

   ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1.อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพ่ือการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
1.บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3.พัฒนาสมรรถนะของอค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง 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
ให้น าไปสู่ยุคที่สี่  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  จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ 
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริการจัดการและ
เทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น  และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ  SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Thailand 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง  เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา e-market place, e-commert  เป็นต้น 
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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 เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ  
ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก  ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน านวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ืออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“ สิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สู่บ้านสางน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”        
          2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ดังนี้      
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และ  
                                                     วัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย   
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

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

   2.4  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) 
                     1.  ร้อยละของรายได้ประชากร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 30,000  บาท ต่อหัวต่อคนต่อปี               
                          ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
  2.  ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( ค่าเป้าหมาย :  
                          ระดับ 5 ) 
  3.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 

4.  ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ) 
5.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมตรวจสอบ

จากประชาชน ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 80 ) 
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6.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลต าบลบ้านสาง 
     ( ค่าเป้าหมาย : ระดับ 70 ) 

2.5  กลยุทธ์   
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ           

ให้เพียงพอ และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัย เด็ก นักเรียน  ให้มีทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๓)   ส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายของรัฐ 
๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ กีฬา และนันทนาการ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๗)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร  พัฒนาขุดลอก           

คูคลองต่างๆ ให้มีแหล่งน้ าที่สะอาด  ปลอดมลพิษ 
๘)  พัฒนาฟ้ืนฟู  ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ธรรมาภิบาล) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานยุคใหม่  พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

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

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ฟ้ืนฟู   
แหล่งน้ า ล าน้ าคูคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริหารจัดการระบบก าจัดขยะแบบครบวงจร  และจัดการขยะมูลฝอยและ      
สิ่งปฏิกูล 

๑3)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
                     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เป็นการด าเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความ 
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เคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล
บ้านสาง  มุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   จึงเป็นการใช้จุดแข็ง  
และศักยภาพ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในต าบลบ้านสาง เพ่ือ
เป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ขณะเดียวกัน  จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวก
ต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจาก
ปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดต่างๆ  ที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยเสรี  ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้า
มนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง      
การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐาน ด้านการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และเงื่อนไขมีความรู้  การมีคุณธรรม และความ  
มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต  และขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร  และมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล การน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย     
แก่ครัวเรือน  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   การพ่ึงพาตนเอง  พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิต               
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง   การเสริมสร้างองค์ความรู้  
การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของต าบล  นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม              
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไป           
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม  ควบคู่กับการปลูกจิตส านึก 
ค่านิยมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  และสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง    
ทั้งภายในและภายนอกต าบลอย่างรอบคอบ   
 

                          เทศบาลต าบลบ้านสาง  มีจุดเด่นคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตก    
และมีพ้ืนที่ติดบริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  กว๊านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
ตอนบน  มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองพะเยา และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ  มีทัศนียภาพโดยรอบเหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และการชมพระ
อาทิตย์ตก   ริมกว๊านพะเยา  เป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและมาเยือนกว๊านพะเยา      
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัด
พะเยา ต าบลบ้านสาง มีท าเลที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้บริเวณริมกว๊านพะเยา      
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ยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าการประมงและการแปรรูปผลผลิตจากปลา  เช่น ปลาส้ม  ปลาเจ่า  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น การดูปลา  การชมดอกบัวบาน  และส่งเสริมการออกก าลังกาย  เช่น        
การเดิน วิ่ง  การข่ีจักรยาน และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ  และมีพ้ืนที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร  เช่น ท านา 
ท าสวน  นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านสาง  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น น้ าตก          
ผาเกล็ดนาค  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของต าบล  ได้แก่ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และผลิตสินค้าไปจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอก  และใน
อนาคตการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  จะเป็นโอกาสที่จะท าให้ต าบลบ้านสาง  สามารถพัฒนา
สินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน      
ได้จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สภาพพ้ืนที่ต าบลบ้านสาง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อม     
ที่สวยงาม  น่าอยู่  และศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านสาง  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ 
องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)         
ของเทศบาลต าบลบ้านสาง  คือ “ เป็นเทศบาลที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินค้าโอท็อบที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานสากล  
อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสาง       
จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง  เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ของเทศบาลต าบลบ้านสาง ได้ใช้การ
วิ เคราะห์ ศักยภาพ  เพ่ือวิ เคราะห์ปั จจัยและสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่อการพัฒนา                 
และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม 
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ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค   
( Threat – T) เป็นเครื่องมือ  จากการวิเคราะห์และประมวลผลการท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   พร้อมทั้งได้มีการประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ที่เป็นทั้ง
ปัจจัยเอ้ือหรือปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก และปัจจัยที่ไม่เอ้ือจากภายในและภายนอก  สามารถ
น ามาสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS  ซ่ึงท าให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาส ตามประเด็นการพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้      
1) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง    

1.  ต าบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เอ้ือต่อ 
     การท าการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะส าหรับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ    
     และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี     
2. มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก มีถนนสายหลักแม่นาเรือ - แม่ใจ  เหมาะส าหรับการสัญจร  
     ไปมาเชื่อมต่อระหว่างต าบล  และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกว๊านพะเยา  
     ฝั่งตะวันตก ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน และสามารถพัฒนาให้ 
     เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

จุดอ่อน   
1. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตสินค้าบริการ   
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  ท าให้ขาดแคลนน้ าในการเกษตรในฤดูแล้ง   
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ  

ต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ า  มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชไร่และพืชสวน  
4. ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

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

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1.  ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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2) ด้านสังคม 
จุดแข็ง   

1. ทุกองค์กรตั้งแต่ส่วนราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน
ในพ้ืนที่มีความตื่นตัวต่อพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก 

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

จุดอ่อน   
1. การด าเนินการปราบปรามยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ที่เข้าถึงในทุก

หมู่บ้าน ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีศักยภาพ แต่ยังไม่

สามารถบูรณาการท างานร่วมกันได้เท่าท่ีควร 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  และอ าเภอมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  และเร่งรัดให้ทุกส่วนของราชการร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน และผู้มีอิทธิพล  เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด  ท าให้  
     ยากต่อการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
2.  กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ 
     จริยธรรม 

3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง   

1.  นโยบายสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตาม 
     ประเมินผลทุกระดับทั้งผู้เรียนและผู้สอน   
2. ผู้น าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น  มีการพัฒนาด้านการ  
     ศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม  

จุดอ่อน   
1. กลุ่มประชาชนบางกลุ่มยังขาดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการด าเนินชีวิต   
2. ประชาชนมีค่านิยมที่เน้นบริโภคนิยม โดยยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ และการบริโภค ท าลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
โอกาส   

1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีต  
     ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สื่อต่างๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ มีความก้าวหน้า  
      ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1.  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ระบบการแข่งขันท าให้เกิดความเห็น     
     แก่ตัว  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เน้นการบันเทิงมากกว่าการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 
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5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. พ้ืนทีข่องต าบลบ้านสาง มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยแม่ตุ่น ร่องสาง ร่องบวบ กว๊าน 
      พะเยา   สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค   

จุดอ่อน   
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน เน่าเสีย การใช้สารเคมีใน  
     การเกษตรท าให้เกิดสารพิษตกค้าง และไหลลงสู่แหล่งน้ า 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     เท่าท่ีควร มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกป่า ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
     ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติต่างๆ  
3. การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ และประชาชนไม่เข้าใจผลกระทบ   
     และจิตส านึกที่ดี และน าขยะไปทิ้งตามถนน นอกพ้ืนที่ ในป่า สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ี  
     นั้นๆ  

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
ข้อจ ากัดและอุปสรรค  
  1.   ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร  เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ  ในการพัฒนาแหล่งน้ าและ 
                 รักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต  และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
จุดแข็ง   

1.  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
     มากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนลง  มีโครงการปฏิบัติการเชิงรุก      
2. การคมนาคม การสื่อสาร มีความสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      

จุดออ่น   
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนขาดความรู้ความ 

เข้าใจภารกิจของหน่วยงานขององค์กรภาครัฐ 
โอกาส 

1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
     ความปลอดภัยของประชาชนไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความ  
     สงบเรียบร้อย 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง และขาดความตระหนักและ

จิตส านึก การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน แหล่งน้ า ประปา ถนน ไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

จุดอ่อน 
1.  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค และน้ าเพ่ือ  

               การเกษตรในฤดูแล้ง   
โอกาส 

1. พรบ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น    
ท าให้เทศบาลมีอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง  มีความ
คล่องตัวในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอและครอบคลุมภารกิจ ท าให้เป็นข้อจ ากัด
ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3) ด้านการเมือง และการบริหาร 
จุดแข็ง   

1.  ประชาชนมีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ   
      ในหมู่บ้าน 
2. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากขึ้น 
จุดอ่อน 

1. ประชาชนขาดความรู้ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 
โอกาส 

1. ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการบริหารงาน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค 
1. ข้อกฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และไม่สามารถตัดสินใจได้

ทันเวลา  
2. การจัดสรรงบประมาณจ านวนจ ากัด และล่าช้า ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยภาพรวมของท้องถิ่น 
 จุดแข็ง (Strenght ) 

1.  มีเส้นทางผ่านไปยังอ าเภอแม่ใจ และจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก  และการคมนาคมติดต่อ  
    ระหว่างหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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  2.  เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการท าเครื่องปั้นดินเผา การท าครกหิน  และด้านการจักสานหัตถกรรม 
      ท้องถิ่นที่ส าคัญ 
  3.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ อย่าง

แท้จริง 
  4.  สามารถออกกฎหมาย ( เทศบัญญัติท้องถิ่น ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

        5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ (กว๊านพะเยา) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
        6. มีกลุ่มมวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพต่างๆ  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบล  
        7. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ที่สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ต่างๆ   

จุดอ่อน (Weakness) 
      1.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น 

    และกลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างยั่งยืน 
2.  เกิดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในพ้ืนที่ 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, ขาดตลาดรอบรับสินค้าเกษตร 
4.  ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
5.  ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เช่น อ่างเก็บน้ า จึงท าให้ขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการ  
     อุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
6.  นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและบทบาท  
     อ านาจหน้าที่ของตนเอง 

โอกาส  (Opportunnity) 
1.  สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 
2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ตามพรบ.การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นมีความเป็น

อิสระในการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารจัดการนโยบาย งบประมาณ การเงิน การคลัง มากขึ้น ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น   
         4. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การด าเนินงานโครงการต่างๆ จึงมุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นหลัก   
 5.  มีพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวอ าเภอและจังหวัด ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดและอุปสรรค (Threat)    

 1.  การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรยังไม่เพียงพอในการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน   
  2.  พ้ืนทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
  3.  การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไมส่ามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

       4.  พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวม 
           5.  ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา       
มีข้อจ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสางนั้น  ปรากฏว่างบประมาณ ร้อยละ 

60 – 70  น ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ า ไฟฟ้า  ถนนในหมู่บ้าน และสู่พ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ เช่น การสาธารณสุข  ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การบริหารการ
ปกครองและอ่ืนๆ ปรากฏตามแผนงานและโครงการต่างๆ ภายในต าบล  ซึ่งประชาชนยังมีความต้องการที่จะ
ให้มีการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เช่นการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน  เพ่ือความ
สะดวกในการคมนาคม  ถนนลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออก 
จากพ้ืนที่การเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีความต้องการขุดลอก  แหล่งน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ในในการอุปโภคบริโภค  สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้  ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ในฤดูแล้งได้ และด้านอื่นๆ เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ      
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ต าบลบ้านสางมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และประมงพ้ืนบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น  ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น  เกิดปัญหาการ
ว่างงานในกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  การประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการอย่างยั่งยืนได้  เนื่องจากขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร , ขาดตลาดรอบรับสินค้า
เกษตร  ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ซึ่งเป็นปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าบริการ  ได้อย่างต่อเนื่อง  และขาดความสามัคคีในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินในระบบและนอกระบบตามมา  นอกจากนี้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านนั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอ   
และทั่วถึงทุกพ้ืนที่  อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา แหล่งน้ า เป็นต้น ในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลบ้านสางนั้น      
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง  เช่น การขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง   และระบบประปาหมู่บ้าน / ภูเขา ขาดหายไปเนื่องจากน้ าแห้ง ท่อแตกร้าว รั่ว  ท าให้
ไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  ที่ส่องสว่างแก่ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาเวลาค่ าคืน  ยังไม่ทั่วถึง  และปัญหาด้านอ่ืนๆ  เนื่องจากเทศบาลมีข้อจ ากัด ในเรื่องงบประมาณ  
ในการด าเนินการไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถด าเนินการให้เพียงพอ ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดถึง      
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานที่ยังไม่ชัดเจน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา มีข้อจ ากัด ส่งผลให้
ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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ส่วนท่ี  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน       

กองช่าง กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองช่าง 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 

การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร          ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
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          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

       เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

1)  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 
การศึกษาการสาธารณสขุ 
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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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

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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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

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
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล  
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 

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.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1.....ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย..และการค้าการลงทุน..เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเครื่อง
กรองน้ าดื่มพร้อม
อาคารผลิตน้ าดื่ม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าสะอาด
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัซื้อถัง    
กรองน้ า / เครื่องกรองน้ า
พร้อมอุปกรณ์และอาคาร 
ผลิตน้ าดื่ม จ านวน  5  
หมู่บ้าน 

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1.  ความยาวของ
ท่อส่งน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน / 
ภูเขาท่ีก่อสรา้ง  

1.มีเครื่องกรองน้ าดื่ม
เพื่อกักเก็บน้ าสะอาด
ไว้ใช้ในการบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง /ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง/ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ าคืนและเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งและ 
ซ่อมบ ารุง  / ขยายเขต
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพ
พื้นทีก่ารเกษตรและพื้นท่ี 
ในหมู่บ้าน ,ถนนเลียบชาย
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯจ านวน 
9 หมู่บ้านและเขตเช่ือมต่อ
ต าบลบ้านสางบ้านตุ่นและ
สันป่าม่วง(สายวดัอนาลโย) 

200,000      
 

200,000 
 
 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000      
 

1.จ านวนหมู่บ้านที่
ติดตั้ง /ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2. จ านวนจุดในการ
ติดตั้ง / ซ่อมบ ารุง 
/ ขยายเขตไฟฟ้า 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนบดอัด
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร
พร้อมวางท่อและขยาย
ไหล่ทาง 

1.เพื่อก่อสร้าง /ปรับปรุง
ถนนให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และเพื่อให้การ
สัญจรไปมามีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง 
ขนาดกว้าง 3 - 6 ม.ยาว   
รวม 5,000 ม.หนา0.15 
ม.(เรียบร่องสาง,เกาะทราย, 
สายทุ่งแคฯลฯ) จ านวน    
9 หมู่บ้าน 

500,000     
 

500,000 
 

500,000    
 

500,000    
 

500,000     
 

ความยาวของถนน 
คสล.ที่ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 

1.ถนนได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ ซ่อมแซม
สามารถเดินทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนคสล.
พร้อมขยายผิวจราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ด าเนินการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงถนน คสล.และ
ขยายผิวจราจรขนาดกว้าง
3-6 ม.ยาวรวม5,000 ม. 
จ านวน  5 หมู่บ้าน 

300,000     
 

300,000  
 

300,000  300,000  300,000     
 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง  / 
ปรับปรุง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน   
หินคลุกบดอดัแน่น 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

1.ด าเนินการถมหินคลุก   
บดอัดแน่นถนน กว้าง 3-6 
เมตร ยาวรวม4,000 เมตร 
และถนนสายห้วยครกสาย
เหนือและใต้บา้นม่อนแก้ว 
และหมู่บา้นในเขตพื้นที่ 
จ านวน 5 แห่ง 

500,000 
 
 

 
 

500,000 
 
 
 
 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

 
 

1.ความยาวของ
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

1. เพื่อจัดให้มีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันและให้บริการ
ประชาชน 

1. ก่อสร้างอาคารอเนก -   
ประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1.  จ านวนหลัง
ในการก่อสร้าง 

1 มีสถานท่ีใช้ใน  
การจัดกิจกรรมและ
ให้บริการประชาชน  
ที่สะดวก 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการเทลาน
คอนกรีตอเนกประสงค ์

1. เพื่อก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

1. ก่อสร้างเทลานคอนกรตี
อเนกประสงค์ในพื้นที่       
ฌาปนสถานบ้านสางใต้
จ านวน  1  แห่ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1 มีลานคอนกรีต
อเนกประสงค์เพื่อ          
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
ในหมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงฝายต้นน้ า     
ล าธาร 

1.เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ  
กักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคบรโิภค ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมฝาย เช่นฝายห้วย
วัด ฝายกักเก็บน้ าในล า
เหมืองย่าลาว ฯลฯ จ านวน  
5  แห่ง  

200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง / 
ปรับปรุงฝายต้น
น้ าล าธาร 

1.สามารถปรับปรุง
และซ่อมแซมฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้การอุปโภค
บริโภคป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้

ทต.บ้านสาง  
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมบ่อ
พักแบบมีฝาปิด 
 

1.เพื่อให้ทุกพื้นที่มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีน้ าไม่ท่วมขัง  
 

1.ด าเนินการวางท่อ 
ระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก
แบบมีฝาปดิขนาดกว้าง  
1.50 ม.เป็นระยะ 1,200 
ม.จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1.ความยาวของ
ท่อระบายน้ า  
คสล.พร้อม      
บ่อพักที่ก่อสร้าง 
 

1.ทุกพื้นที่มีระบบ
การระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ทต.บ้านสาง    

9 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง
คอนกรีต 

1.เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านใหม้ีความ
สะดวกขึ้น 
2. เพื่อส่งน้ าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
3.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ  
4. เพื่อปรับปรุงดาดล าเหมือง
ให้มีสภาพท่ีใช้งานไดด้ี      

1.ด าเนินการก่อสร้าง 
จ านวน 4 แห่ง สายย่าลาว
,เกาะทราย,สายทุ่งลอม 
สายต้นกอก,ทุ่งสาง,บ้าน
ม่อนแก้ว,ไสไ้ก่,เหมืองใหม่, 
เหมืองโบสถ์ฯลฯ ขนาด
ปากกว้าง 1.50 ม.ก้นกว้าง  
20 ซม.ลึก 70 ม. ยาว 
5,000 ม. จ านวน 3 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ซ่อมแซม
ดาดคอนกรตี
ล าเหมือง 
 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง   
และการระบายน้ า   
มีความสะดวกข้ึน 
2. เกษตรการมีน้ า
ไวใ้ช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ       

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการปรับปรุง / 
ซ่อมแซมล าเหมือง     
สู่พื้นที่การเกษตร 
 

1.เพื่อให้การระบายน้ า            
มีความสะดวก 
 

1.ปรับปรุง / ซ่อมแซม
จ านวน  5  หมู่บ้าน ได้แก่
ล าเหมืองห้วยบวบ ฯลฯ
ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 
เมตร ความยาว 1 กม. 

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 
 

1.การระบายน้ ามี
ความสะดวกและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการขุดบ่อน้ าตื้น / 
บ่อบาดาล 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและน้ าใช้  
ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
 

1.ขุดบ่อน้ าตื้น / บ่อบาดาล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน  

- - 15,000 15,000 15,000 1.จ านวนแห่ง 
ในการขุด 
 

1.ประชาชนมีน้ าใช้    
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัหาเครื่อง
ปั้มสูบน้ าบาดาล 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัหา   
    จ านวน 3 เครื่อง 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จ านวนเครื่องปั๊ม
สูบน้ าบาดาลที ่ 
จัดซื้อ 

1.ประชาชน     
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง /ซ่อมแซม / 
ทางระบายน้ า 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ า  
ท่วมขังและสามารถ     
ระบายน้ าได้อย่าง     
สะดวก 

1.ก่อสร้าง / ซ่อมแซม  
/ ปรับปรุงท่อ/ราง
ระบาย น้ า กว้าง 0.30 
ม. - 0.50 ม. ยาวรวม
5,000 ม. ซอยต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน ฯลฯ  
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000   1,500,000   1. ความยาวของ 
ทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ก่อสร้าง/ปรบัปรุง 
/ ซ่อมแซม 
 
 

1.มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ า
ท่วมขังและ
สามารถขยาย
ผิวจราจรให้
กว้างและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมามาก
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
/ ขยายเขต / วางท่อ
ระบบประปาหมูบ่้าน
และประปาภเูขา 
 

1.เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ ซ่อมแซม / ขยายเขต   
ระบบประปาหมูบ่้าน   
และประปาภเูขาให้ดีขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง /   
ซ่อมแซมท่อ/ขยายเขต   
วางท่อระบบประปา 
หมู่บ้านรวมถึงแท้งค์     
เก็บน้ า จ านวน  9  
หมู่บ้าน 
2.ขุดลอกบ่อน้ าแหล่ง   
น้ าดิบ จ านวน 9 แห่ง 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้านท่ี
ก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้านและ
ประปาภเูขา 
2. จ านวนแห่งในการขุด
ลอกบ่อน้ า 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

 

15 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน / ก้ันน้ า 

1.เพื่อขยายเส้นทาง
สัญจรให้กว้างและเกดิ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง
เนื่องจากน้ ากัดเซาะ 

1. ด าเนินการก่อสร้าง           
พนัง คสล.จ านวน 3 
แห่ง  

500,000   500,000   500,000  500,000     500,000     1.จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้างพนัง คสล.กั้นดิน 
/กั้นน้ า 

1.สามารถขยายเส้น  
ทางสัญจรให้กว้างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังเนื่องจากน้ า
กัดเซาะ 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา 

16 โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมใช้เป็นทางระบาย
น้ าและท าให้เส้นทาง
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ด าเนินการ  จ านวน           
   9  หมู่บ้าน 
 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จ านวนแห่งที่ก่อสร้าง   
/ปรับปรุงท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุง/ขยายเขต  
ท่อเหล็กส่งน้ าพลังงาน    
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1. ด าเนินการ จ านวน  
    9 หมู่บ้าน  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงขยาย  
เขตท่อเหล็กส่งน้ าพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง /      
สนง.ชลประทาน      
จ.พะเยา / กรม   
ส่งเสริมฯ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงสนามกีฬา / 
ลานกีฬาอเนกประสงค ์
 

1.เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาฝึกซ้อมและ  
ออกก าลังกาย 
2..เพื่อก่อสร้าง / 
ปรับปรุงสนามกีฬา
ฝึกซ้อมและออกก าลัง
กายให้มีความพร้อมอยู่
เสมอและได้มาตรฐาน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง   
   จ านวน  4  แห่ง 

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1. จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้าง   / ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีสนาม
กีฬา / ลานกีฬาไว้
ฝึกซ้อม และออก
ก าลังกาย 
2.สนามกีฬาอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 
และได้มาตรฐาน 

ทต.บ้านสาง 
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1.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการด าเนินงาน
ศูนย์บริการและ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การเกษตรประจ า   
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อด าเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง การ
บริหารจดัการศูนย์ฯ การ
ประชุมคณะกรรมการจัด
อบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

1.ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง 
จ านวน  1  แห่ง 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000 1. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

1.ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง   มี
การด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรม เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและก าจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.เพื่อป้องกันและก าจดัโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อราใหแ้ก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้      
ในการผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์ป้องกันและ
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.จัดอบรม  จ านวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1.จ านวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและ
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อราใหแ้ก่เกษตรกรใน
พื้นที ่
2. ประชาชนมีความรู้
ในการผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและก าจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ท้องถิ่น 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
และทักษะในการประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่นการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ การท าถ่าน  
อัดแท่ง  การเพาะเห็ด การ
เลี้ยงสตัว์ ประมง นวดแผน
ไทยฯลฯ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย       
ที่จ าเป็น 
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพัฒนาทักษะ
การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ จ านวน 1 ครั้ง 
3. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
เช่น เลี้ยงไก่ชน,จักสาน
ผักตบชวา เลีย้งปลา
เลี้ยงกบ,เลี้ยงโคเนื้อ
ฯลฯ จ านวน 9  
หมู่บ้าน  
4.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 
เช่น เครื่องจักสานไม้ไผ่, 
ไม้กวาดฯลฯ  จ านวน    
9 หมู่บ้าน 

40,000  
 

40,000    
 

40,000     
 

40,000     
 

40,000  
 

1.จ านวนหมู่บ้าน   
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้น
มีงานท าและพัฒนา
ทักษะการผลิต
สินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน
สามารถพัฒนา ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน และ
สินค้าให้มีคณุภาพ
ตามความต้องการ
ของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 
 

4 โครงการจดัอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสินค้าของ
กลุ่มอาชีพให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพื่อให้กลุม่อาชีพมีความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เพื่อจ าหน่ายและสามารถ
พัฒนาทักษะการผลิตดีขึ้น 

1.จัดอบรม และศึกษา     
ดูงาน จ านวน  1 ครั้ง 
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดอบรม / ดูงาน 
 

1.กลุม่อาชีพ
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
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1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว น้ า ป่า 
ภูเขาและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.เพื่อปรับปรุง/พัฒนา  
และเพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2.เพื่อส่งเสรมิการท่อง 
เที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 
พัฒนาระบบการให ้  
บริการที่ด ี

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
   จ านวน  4  แห่ง 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1.จ านวนแห่ง
ในการพัฒนา /
ปรับปรุง 

1. แหล่งท่องเที่ยว    
มีศักยภาพและได้รับ
การพัฒนาดีขึ้น 
2. มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้นและมีระบบ
การให้บริการทีด่ ี

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

2. โครงการจดัท าแผนผัง
หมู่บ้าน 

1.เพื่อวางระบบแผนผัง 
ในหมู่บ้านให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดท าจ านวน 9หมู่บ้าน    50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  จ านวน
หมู่บ้านท่ีจัดท า
แผนผังหมู่บา้น 

1. มีแผนผังในหมู่บ้าน
ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัท าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวต าบล 
บ้านสางให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

1. จัดท าจ านวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้ง    
ที่จัดท าข้อมูล 

1. สามารถ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลบ้าน
สางให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

  ทต.บ้านสาง  
/ สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พะเยา 
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1.5  แผนงานการเกษตร     

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผล 
ผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสรมิการตลาด 

1.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

1.ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ   
   จ านวน 10  กลุ่ม 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จ านวน
กลุ่มอาชีพท่ี
ส่งเสริม 

1.ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

1.เพื่อป้องกันและก าจดั 
โรคและแมลงศัตรูพืชผล
ทางการเกษตรแก่เกษตร 
กรในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการผลติสาร
ป้องกันก าจัดโรคและ         
แมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง 

1.จัดอบรม  จ านวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
ผลิตสารป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง
อย่างปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 

3 โครงการส่งเสริม
อบรมการเกษตร
ผสมผสาน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการเกษตร
แบบพอเพียงและเป็นการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร 
2.เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดต้นทุนในการท า
การเกษตร 
3.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดค่าใช้จ่าย 
และน าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้
ท าอาหารสตัว์ปุ๋ยหมักได ้

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน           
9  หมู่บ้าน 
2. จับอบรมด้าน
การเกษตร,ประมง,     
ปศุสัตว์ จ านวน 1 ครั้ง 
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

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

  ทต.บ้านสาง 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา / สนง.
พัฒนาชุมชน
อ าเภอเมือง

พะเยา / กศน.
อ าเภอเมือง

พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์ผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าวชุมชน 

1.เพื่อผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวพันธุ์
ดีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่ายสู่ท้องตลาด 
2.เพื่อส่งเสรมิการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
3.เพื่อส่งเสรมิการลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือน 

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  9 
หมู่บ้าน 
2.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.สามารถผลติเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหนา่ยสู่
ท้องตลาด 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้
3. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา 

5 โครงการก่อสร้าง
โรงปุ๋ยชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการผลติปุ๋ย
หมักและปุย๋ชีวภาพที่ถูกต้อง 
มีคุณภาพและปลอดภัย 

1.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก 
จ านวน1 แห่ง(หมู่ที7่ ) 

100,000  100,000  100,000  
 

100,000  100,000 1.จ านวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 
 
 
 

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

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านสาง จ านวน  1  
ครั้ง 
2.ศึกษาดูงาน จ านวน   
1 ครั้ง 
 

50,000 50,000  
 

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

1. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านวิชาการเกษตร การ
ผลิตพืชพันธุ์พืช วิธีการลด
ต้นทุนผลติพืช การรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการต่าง ๆ ใน
ด้านการเกษตร น าความรู้
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลด
ต้นทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
3. เกษตรกรได้รับ
แนวความคิดใหม่ ๆ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรด้วยกัน 

ทต.บ้านสาง       
/สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

1. เพื่อพัฒนาการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร   
2. เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้ าน้อยและ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
3. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม
เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว 
 4. เพื่อปรับปรุงความ
เป็นอยู่ของครอบครัวและ
ชุมชน 
5. เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
พื้นที่เทศบาลต าบล    
บ้านสาง             

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ จ านวน  1 ครั้ง 
 
2.ส่งเสรมิการปลูกพืช
ใช้น้ าน้อย 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวน
หมู่บ้านที่ส่งเสริม
การปลูกพืชใช้น้ า
น้อย 

1.เกษตรกร
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปลูก
พืชใช้น้ าน้อยได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
2.เกษตรกรสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงได ้
3.ลดรายจ่ายเพิม่
รายได้ ให้แก่
เกษตรกร 

ทต.บ้าน
สาง/สนง.
เกษตร

อ าเภอเมือง
พะเยา/

พัฒนาท่ีดิน 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4...ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ไรส้ายระบบดิจติอลและ
ปรับปรุงเสียงตามสายให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2.เพื่อติดตั้งฮอนและ
ล าโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จ านวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวน
หมู่บ้านที่
ติดตั้ง / 
ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1.หอกระจายข่าวใน
พื้นที่มีสภาพท่ีใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัหาวารสาร
และหนังสือพิมพ์ให้ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ 
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

1.สนับสนุน จ านวน       
10  แห่ง 

60,000   
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

1.จ านวนแห่ง
ที่สนับสนุน 

1. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      3 โครงการจดัอบรม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 

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

1.จัดอบรม จ านวน         
1  ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    
ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชน )จ านวน 
50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนครั้งใน
การอบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และ
สามารถน าความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ทต.บ้านสาง 
 

 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
เฝ้าระวังป้องกันเด็ก
จมน้ า    

1.เพื่อฝึกอบรมเด็กและ
ประชาชนให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการเฝ้า  
ระวังป้องกันการจมน้ า 
2.เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรยีน รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง 
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
ว่ายน้ าและเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าได ้

1.เด็กนักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จ านวน  40  คน 
2.การฝึกอบรมจ านวน 
1 ครั้ง / ปี   
 
 

- 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม   
 

1.เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้  
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า 
2.มีทักษะในการ
ว่ายน้ าและเอาชีวิต
รอดจาการจมน้ า  

ทต.บ้านสาง / 
สสจ.พะเยา/ 
สถานศึกษา
ในพื้นที่ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน
การให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

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

1.มีหน่วยปฎิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง
จ านวน 1  แห่ง 
2 ประชาชนผู้ใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
จ านวน  9 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
หน่วยปฎิบัติ
การฉุกเฉิน 
 

1.มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของเทศบาลต าบลบ้านสาง 
2.ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลบ้านสางได้ 
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
/ สสจ.
พะเยา/ 

รพ.พะเยา 

3 โครงการฝึกซ้อม
อพยพและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
บ้านสาง  

1. เพื่อพัฒนาความรูค้วาม
เข้าใจหลักการระงับ
อัคคีภัย 
2.เพื่อฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟให้กับเด็กและ       
บุคลากรในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก  
3. เพื่อใหบุ้คลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
และมีความปลอดภัย 

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

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม /
ฝึกซ้อมแผน  
 

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

ทต.บ้านสาง  
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2.3  แผนงานการศึกษา    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้
แสดงออกในกิจกรรมที่
สร้างสรรคร์่วมกัน 

1.เด็ก นักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จ านวน 500  คน 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

1.จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เด็กไดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน    
ในการจัดกิจกรรม           
ที่สร้างสรรคร์่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ        
การขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นสาง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
และเยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ัดกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม   

1.จัดกิจกรรม  จ านวน         
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

1.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่เด็กให้ใฝรู่้
ศึกษาเล่าเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
การเรยีนเช่นพัสดุการ  
ศึกษา เครื่องเล่นพัฒนา  
การเด็กฯลฯ แกเ่ด็ก
นักเรียนรร. และศพด.   
ทต.บ้านสาง จ านวน         
3  แห่ง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนแห่งใน
การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

1.เด็กมีขวัญก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
2.สามารถสนับสนุนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ี
ทันสมัยใช้อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล      
บ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหผ้่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จ านวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  



- 65 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยั  
ที่ดีปลอดภยัจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

1. ด าเนินการปรับปรุง     
โรงอาหารจ านวน 1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยั
ที่ดีปลอดภยัจาก
เชื้อโรคต่างๆ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารที่
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรยีนที่ด้อย
โอกาส 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยใหเ้ด็กนักเรียน
ในการเดินทางไปโรงเรยีน 

1.จ้างเหมารถประจ าทาง   
    จ านวน  1  คัน 

100,000    100,000 
 

100,000  100,000  100,000 
 

1.จ านวนคันใน
การจ้างเหมา 

1.สามารถอ านวย
ความสะดวกและ
เด็กได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 

1. จัดกิจกรรม จ านวน       
    1 ครั้ง 

10,000   10,000  
 

10,000   10,000  10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจติใจ 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.ด าเนินการสนับสนุน
จัดจ้างท าอาหารกลางวัน 
จ านวน  2  แห่ง 
 

800,000   
 

800,000  
 

800,000    
 

800,000    
 

800,000    
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดันิทรรศ  
การรักการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านแก่เด็กเยาวชน 
ประชาชนต าบลบา้นสาง 
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างกว้างขวาง 

1. จัดท าโครงการ 
    จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น หนังสือจัดกิจกรรม
แข่งขันการอ่าน ฯลฯ 
จ านวน  1  ครั้ง   

10,000   10,000   10,000  10,000   10,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดท าโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  

1.สามารถปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน
และมีพัฒนาการ
ที่ดีให้แก่เด็ก
เยาวชน 
ประชาชนต าบล
บ้านสาง 
2.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทัน  
สมัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทต.บ้านสาง 

10 
 

 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม  จ านวน 6 คน 
2.จัดอบรมจ านวน  
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถเพิม่พูน
ความรู้ทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานให้แก ่
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 

 
 



- 67 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการ   
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จ านวน  1  ครั้ง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
 

12 โครงการจดัอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนต าบลบา้นสาง 
 

1.เพื่อให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการ  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 จัดอบรม จ านวน  
    1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้
และทักษะในการใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่ง          มี
ความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ.พะเยา/
มูลนิธิพะเยา
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา 

13 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลต าบลบ้านสางได้
ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กเล็ก 

1. จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผดด. ผู้ปกครองเด็กศพด. 
จ านวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ท ากิจกรรมที่ดี
ร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อยละ
80มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นเกี่ยววิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
เล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต       
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่โรงเรียน 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  2  แห่ง 
 

600,000   
 

600,000 
 

600,000   
 

600,000   
 

600,000   
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  1  แห่ง 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000     
 

200,000     
 

200,000     
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการงาน
วิชาการของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลต าบลบ้านสาง
ได้ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กเล็ก 

1. จัดกิจกรรม
นิทรรศการงานวิชาการ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
และมสีัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อย
ละ80 มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยว
วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต        
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งท าอาหาร
กลางวัน จ านวน  1  
แห่ง 
 

350,000  
 

350,000  
 

350,000    
 

350,000    
 

350,000    
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ได้รับสารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรม 
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
(อาเซียน) 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้    
ทักษะให้แก่พนักงาน   
เทศบาล /พนักงานจ้าง      
ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน      
ที่สนใจเพื่อเตรยีมความ     
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.จัดอบรมจ านวน1 ครั้ง 30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
 

1.สามารถเพิม่พูน    
ความรู้ทักษะให้แก่
พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้น าท้องถิ่น
และประชาชนท่ีสนใจ   
ให้มีความพร้อมเพื่อเข้า   
สู่ประชาคมอาเซียน 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยั    
ที่ดีปลอดภยัจากเชื้อโรค 
ต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

1. ด าเนินการปรับปรุง  
อาคารเรยีน จ านวน 1 
แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยัที่ดี
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียนที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

20 โครงการสนาม
เด็กเล่นพัฒนา
สมอง 

1.เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น
และของเล่นสนามในรม่ให้
เด็กเล่นเพือ่เพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

1. ด าเนินการ จ านวน 
1 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการ
ด าเนินการ 

1. สามารถสร้างสนาม
เด็กเล่นและของเล่น
สนามในรม่ให้เด็กเล่น
เพื่อเพ่ิมทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

ทต.บ้านสาง 
/ รร.สันวียง
ใหม ่
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 

2. เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว) 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา      
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กก่อนวัยเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล
ต าบลบ้านสาง  จ านวน      
1  แห่ง 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน (ค่าราย
หัว) เช่นค่าหนังสือเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศพด. ค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่อง
เล่นในร่มและกลางแจ้ง 
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
สางจ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จ านวนแห่ง
ในการสนับสนุน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
2.เด็กไดร้ับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามหลัก
โภชนาการ 
3. สามารถสนับสนุน     
สื่อการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัว) วัสดุ 
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง/
กรมส่งเสรมิฯ 
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2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการควบคุม
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และการควบคุมโรคตดิต่อ
และโรคไม่ติดต่อให้แก่
ประชาชน 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน           
   จ านวน  9 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ประชาชน
ทราบถึงวิธีการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่าง
ถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง/  
รพ.สต.บา้นสาง 

2 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

1.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
จ านวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
จัดซื้อสารเคมีและพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย,วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
จัดซื้อทรายอะเบส,น้ ามัน
เบนซินและดีเซล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
จัดหา 

1.สามารถป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อใน
ชุมชนและลด
ปัญหาการเกิด
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปศุสัตว์      
อ.เมืองพะเยา / 
รพ.สต.บา้นสาง 

3 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดสารพิษ ไว้บรโิภค
ในครัวเรือนและจ าหน่าย 
2.ลดการใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชสวนครัว 

1. จัดกิจกรรม  จ านวน       
    1 ครั้ง 

10,000  10,000. 
 

10,000  
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1. ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนและ
จ าหน่าย 
2.สามารถลดการ
ใช้สารเคมีในการ
ปลูกพืชสวนครัว 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1.เพื่อสร้างค่านิยมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส ์
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในพื้นที ่

1.จัดอบรม จ านวน           
1  ครั้ง 
2. สนับสนุนกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

6,000  
 

6,000. 
 

6,000  
 

6,000  
 

6,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

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

ทต.บ้านสาง        
/สปสช. 

5. โครงการชุมชนน่าอยูสู่่
ต าบลสุขภาวะ 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน    
มีโครงการสรา้งเมืองน่าอยู่  
สู่ต าบลสุขภาวะ 
3.เพื่อจัดการความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
พัฒนารูปแบบระบบการ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.ด าเนินการจดัท า
โครงการ จ านวน 1ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านสางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถส่งเสริมให้
ชุมชนมีโครงการสร้าง
เมืองน่าอยู่สู่ต าบลสุข
ภาวะ 
3.สามารถจดัการความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพัฒนารูปแบบและ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ   
ที่มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง
,อบต.ป่าสัก,
ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ
ในชุมชน 

2.เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

1.กลุม่เสีย่งในพ้ืนท่ี 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ป้องกันและดูแล
สุขภาพท่ีด ี

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

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในสัตว ์

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคระบาด
ในสัตว์เลีย้ง 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน 
จ านวน  9 หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการป้องกัน
และและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
สัตว์อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น          
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข   
2.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิ / จัดอบรม 
จ านวน  1  ครั้ง 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.ผู้น าท้องถิ่นได้
เรียนรู้ประสบการณ์
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
2.สามารถส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
และวัสดุการแพทย์ วัสดุ
ประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นไวนิล
ประชาสมัพันธ์  แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ ให้แกส่ัตว์
เลี้ยง สตัว์จรจดั หรือสตัว์เลี้ยง  
ที่อยู่ในท่ีสาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ           

1.จัดท าโครงการ    
จ านวน  1  ครั้ง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่
สัตว์เลี้ยงได้ 
อย่างปลอดภัย
ไม่เป็นปญัหา
ของสังคม 

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครมลูฐาน
ชุมชน (อสม.) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   
การด าเนินงานของอาสาสมัคร  
มูลฐานชุมชน (อสม.)    
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลและการบริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยัและมี  
สุขภาวะทีส่มบูรณ์แข็งแรงมี
ทักษะในการดูแลตนเองและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / อุดหนุน 
จ านวน  9  หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท 
( โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการสนับสนุน    
/ อุดหนุน 

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

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการอุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

1.เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ให้เบาบางลง 

1.อุดหนุนงบประมาณให้
จังหวัดพะเยา (ศตส.) 
จ านวน 5 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการอุดหนุน
งบประมาณ 
 

1.สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใหเ้บา
บางลง 

ทต.บ้านสาง 

 
2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

1.เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติใหม้ีความสวยงาม   
และแสดงถึงความจงรัก   
ภักดีต่อพระมหากษตัริย ์

1.ด าเนินการก่อสร้าง /
ปรับปรุงจ านวน 3  แห่ง 
(ตามแบบแปลนของทต.) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
 

1.สามารถ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติให้มี
ความสวยงาม 

ทต.บ้านสาง 
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2.6  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเพื่อ
ประโยชน์ในการจัด 
กิจกรรมร่วมกัน 

1.ด าเนินการจดัตั้ง/
ส่งเสริมจ านวน 1 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จ านวนแห่ง
ในการจัดตั้ง 

1.มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เพื่อจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนษุย ์          
จ.พะเยา 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลบ้านสาง 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีให้มคีวาม
เข้มแข็ง และมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ตนเองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.จัดอบรม จ านวน    
1 ครั้ง 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีตนเองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่าง   
มีความสุข 

1. ส่งเสริมกจิกรรม  
    จ านวน 1  ครั้ง 
2.จัดอบรมจ านวน 
    1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม    

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีดีและมสี่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ที่สร้างสรรคร์่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
สปสช. 
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ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตัวเองแก่
ผู้สูงอายไุด้อย่างถูกต้อง
โดยไม่เป็นภาระกับ
ครอบครัว 

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  1  ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 
 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่เป็น
ภาระกับครอบครัว 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

6,973,200 6,973,200 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการจัด
สวัสดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้สูงอายุมีความ 
เป็นอยู่ดีขึ้นมีขวัญ
ก าลังใจดีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้ 
ยังชีพแก่ผู้พิการ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

1,699,200      1,699,200      2,000,000      2,000,000      2,000,000      1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และมีขวัญ
ก าลังใจดีขึ้น
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

7 โครงการพัฒนาเครือข่าย
พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีและ
เยาวชน 
 

1.เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
แลกเปลีย่นประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้      
ร่วมกัน 
 

1.จัดอบรม จ านวน 
    1 ครั้ง 

10,000    
 

10,000  
 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีโอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
เรียนรูร้่วมกันใน
การพัฒนา 

ทต.บ้านสาง 
พมจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

1.เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

192,000  192,000 192,000 192,000 192,000 1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1. ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
ความเป็นอยู่และมี
ขวัญก าลังใจดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง /         
กรมส่งเสรมิฯ 

9 โครงการซ่อมแซม / 
ปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
 
 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์  
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยาก  
ไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดูให้มีท่ีอยู่อาศัยที่อยู่
ในสภาพที่ดี มั่นคง 
ปลอดภัย  

1.ด าเนินการจดัหา /  
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
จ านวน  9  หลัง 
 
 

300,000     
 

300,000  
 

300,000    
 

300,000    
 

300,000    
 

1. จ านวนหลัง
ในการจัดหา / 
ซ่อมแซม /
ปรับปรุง 

1.ผูสู้งอายุผูย้ากไร้   
ผู้พิการผูด้้อยโอกาส   
ที่ขาดผู้อุปการะ  
เลี้ยงดมูีที่อยู่อาศัย   
ที่มั่นคงปลอดภยั  
และมีคณุภาพชีวิต   
ดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ศูนย์ 
พัฒนาสังคมหน่วยที่
31 จ.พะเยา/สปสช.  
/อบจ.พะเยา 

 
2.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
 

1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

1.สนับสนุน กิจกรรม    
    จ านวน  1 ครั้ง 

20,000    
 

20,000    20,000    
 

20,000    
 

20,000    
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1 เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ในช่วงปิดภาค
เรียน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทูน ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
 

1.จัดอบรม  จ านวน     
3 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม จ านวน  
   3 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม   
/ อบรม  
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตส านึกท่ีดีและ     
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าท้องถิ่น,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้างและประชาชนในเขต 
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง

พะเยา 

3 โครงการจดังาน     
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวันลอย
กระทง 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และบ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบไป  

1. จัดกิจกรรม จ านวน     
1  ครั้ง 

100,000     
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 

 
 

100,000  
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์ด ารงรักษาไว้เป็น
เอกลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจของท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเรียนรู้ดนตรี
พื้นเมือง 

1.เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
และศลิปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

1.สนับสนุน กิจกรรม   
    จ านวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดสนับสนุนกิจกรรม 
 

1.สามารถสืบสาน
และอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

5 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าป ี
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆประเพณีและ
วันส าคัญประจ าปีให ้   
คงอยู่สืบไป 

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

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีให้ 
คงอยู่สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

6 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพให้ประชาชน   
มีสุขภาพแข็งแรง 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง 

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

7 โครงการสืบสาน     
ภูมิปัญญาชุมชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้
สืบทอดสูลู่กหลาน 

1.สนับสนุน จ านวน  
5  ครั้ง  

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถส่งเสริม
กิจกรรมภูมิปญัญา
ในท้องถิ่นให้สืบทอด
สู่ลูกหลาน 

ทต. บ้านสาง/
รร.สันเวียงใหม ่
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
บ ารุงการศาสนาศลิปะ
จารีตประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

1.เพื่อสืบสาน 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
บ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบไป  

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน    
( เช่น เลี้ยงผีขุนน้ า,ฯลฯ) 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน / ส่งเสริม   
/ จัดกิจกรรม 
2. จ านวนหมู่บ้าน
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศลิปจารตี
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ได้รับการ
อนุรักษ์ด ารงรักษาไว้
เป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของ
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
พะเยา/สภา
วัฒนธรรม
ต าบลบ้าน

สาง 
9 โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนหันมาออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
มากขึ้น 
2.เพือ่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาเพื่อห่างไกลยา
เสพติด 

1.จัดกิจกรรมแข่งขัน 
กีฬาพ้ืนบ้าน/กีฬาทางน้ า
กีฬาสากลฯลฯ จ านวน  
1 ครั้ง 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000 1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
3. จ านวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ประชาชนมีสุขภาพ   
ที่ดีและหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
2.ประชาชนเกิดความ
รักความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภท 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น
สท.พนักงานเทศบาล
และประชาชนเห็น
ความส าคญัของการ
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

1.สนับสนุน กิจกรรม 
  จ านวน  4  ครั้ง 
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดสนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.ผู้น าท้องถิ่น สท. 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
และหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัด
โบสถ ์

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป            

1.สนับสนุน จ านวน      
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญประจ าปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง  

12 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดศรีบญุ
เรือง 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป      

1.สนับสนุน จ านวน       
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป       

1.จัดกิจกรรม จ านวน    
1  ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1. สามารถจดั
กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้ง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

1.เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุและ
รักษาประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม  
   จ านวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.งานประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

15 โครงการจดักิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม 

1.จัดกิจกรรม จ านวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อบิดา
และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการดูแล
บุตร 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจดักิจกรรม 
วันแม่แห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม 

1.จัดกิจกรรม จ านวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อ
มารดาและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการ
ดูแลบุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

17 โครงการสนับสนุน  
การจัดงานบวงสรวง
พ่อขุนง าเมือง 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคญั
ประจ าปีให้คงอยูส่ืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จ านวน  1  ครั้ง    

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน / 
อุดหนุน 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 

ทต. บ้านสาง/ 
อ าเภอเมือง

พะเยา 
 

18 โครงการสนับสนุนการ       
จัดงานวันปิยมหาราช  

1.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ 
พระมหากษตัริยไ์ทย    

1.สนับสนุนการจัด
กิจกรรม จ านวน       
   1  ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 
 

1. ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริยไ์ทย 

ทต.บ้านสาง 
/ อ าเภอเมือง
พะเยา 

19 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก  
ก าลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อ  
ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

1.จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายและอุปกรณ์การกีฬา 
จ านวน 4  หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จ านวนแห่งในการ
จัดซื้อเครื่องออก 
ก าลังกาย 

1.ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีห่างไกล
จากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมา
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อห่างไกลจากยา
เสพติด 

ทต.บ้านสาง/ 
สสส./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสวดมนต์ทุกวัน
พระ 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 
ในการคิดดี ท าดีและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน 

1.เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    
4  ครั้ง (ผู้บริหาร,สท.ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,  
และประชาชน) 

- - - - - 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
มีจิตส านึกท่ีดีในการคดิดี 
ท าดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

21 โครงการธรรมทัศนาจร พา
เด็กไหว้พระ เรยีนรู้ศาสนา 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 
ในการคิดดี ท าดีและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียนปฐมวัย 

1.เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    
4  ครั้ง (ครูผู้ดูแลเด็ก,เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- - - - - 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
มีจิตส านึกท่ีดีในการคดิดี 
ท าดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการตรวจสุขภาพฟัน
เด็กเล็กอนุบาลปฐมวยั 

1.เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพฟัน และ
รู้จักวิธีการป้องกันฟันผุ 
อย่างถูกวิธี 

1.ตรวจสุขภาพฟัน จ านวน   
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัยมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ฟัน และรู้จักวิธีการ
ป้องกันฟันผุอย่างถูกวิธ ี

ทต.บ้านสาง 

23 โครงการหนรูักการอ่าน 1.เพือ่ฝึกทักษะให้เด็ก   
มีนิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัยมี
นิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการชุมชนอาสา 
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 

1.เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ชีวิตและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ  จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาล
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ชีวิต
และมีพัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

ทต.บ้านสาง 

25 โครงการหนรูักการอ่าน 1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ  จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาล
ปฐมวัยมีนิสยัรักการ
อ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตาม
วัย 

ทต.บ้านสาง 

26 โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการการเรยีน
การสอนของเด็กอนุบาล
ปฐมวัย 
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.สามารถติดตาม
และประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
เด็กอนุบาลปฐมวัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครผูู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครองเด็ก 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการประเมินศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่และปลอด
โรค 

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่และปลอด
โรค 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง  

- - - - - 1.จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.สามารถติดตาม
และประเมินผลศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่และ
ปลอดโรค 

ทต.บ้านสาง 

 
2.8  แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชให้ประชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและเป็นการลด
รายจ่าย เพิม่รายได้แก่
ครัวเรือน 

1.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชแก่ประชาชน จ านวน    
9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จ านวนหมู่บ้าน   
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพิษและ
สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชไว้ปลูกเพื่อ
บริโภค และ
จ าหน่ายภายในครัว 
เรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้ าหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ า
หมักชีวภาพท่ีถูกต้องมี
คุณภาพและปลอดภยั 
2.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร  
ในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง 
และลงมือปฏิบัติจริง 
2.ส่งเสรมิการผลติ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 
 

50,000  
 
 
 

50,000 1.จ านวนหมู่บ้าน
ที่ส่งเสรมิการ
ผลิต 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.เกษตรกร
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การท าปุ๋ย
อินทรีย์และน้ า
หมักชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
2.เกษตรกรทราบ
ถึงพิษภัยของการ
ใช้สารเคมีและหัน
มาใช้สารชีวภาพ
แทน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ที่ดิน 

 
 
 

 

3. โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรและสารก าจัด
ศัตรูพืชเช่น เครื่องพ่นยา 
เครื่องจักร เครื่องสับย่อย
ซากพืชเครื่องบดละเอียด 
เครื่องกลับกองปุ๋ย เครื่อง
ปั้นเม็ดปุ๋ยให้แก่ประชาชน
ใช้ในการเกษตร 

1.สนับสนุน จ านวน   
    9  หมู่บ้าน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์
การเกษตรใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมรีายได้
เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น
สามารถพึ่งตนเองได ้

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเช่น เกษตร
ปลอดสารพิษ ,เลีย้งสัตว์
ฯลฯจ านวน 9 หมู่บ้าน 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 

1. ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จ าเป็น 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ที่ดิน 

5. โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อขยายพื้นท่ีป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้
เป็นพื้นที่ป่าไม ้
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์   
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
และน่าอยู่ สร้างระบบนิเวศ
ทีด่ีให้แก่ชุมชน 

1.จัดกิจกรรมปลูกป่า   
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถขยาย
พื้นที่ป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่าง
เปล่าให้เป็นพ้ืนท่ี  
ป่าไม ้
2. สามารถปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น และ
น่าอยู่  

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

6 โครงการจดัการขยะ
แบบครบวงจร (ขยะ
และปุ๋ย) 
 

1.เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปัญหาขยะในต าบลและ
แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 
2.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการน าขยะรไีซเคิล
ไปจ าหน่าย 
4.เพื่อจ ากัดแหล่งเพาะเชื้อ  
โรคเพื่อให้ประชาชนมี 
สุขภาพอนามัยและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.จัดอบรม จ านวน 1ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จ านวน1 
ครั้ง 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์ / 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  

1.สามารถลดปญัหา
ขยะในต าบลและ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.สามารถจดัระบบ
คัดแยกขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการน าขยะ
รีไซเคิลไปจ าหน่าย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรยีนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค 
ตลอดปีการศึกษาและได้รับ
คุณค่าทางโภชนาการ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้

1.สนับสนุนการจัดท า
โครงการ จ านวน 1  ครั้ง     
( การเลี้ยงปลาดุก การ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง, ปลูกผัก
สวนครัว,ปลูกไมผ้ล )    
รร.สันเวียงใหม ่
 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 

1. จ านวนเด็กท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนมีความรู้ 
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ตลอดปีการศึกษา
และได้รับคณุค่าทาง
โภชนาการ 
2.นักเรียนมีความรู้  
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์  
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ได ้

ทต.บ้านสาง 
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2.9  แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
การจัดบริการสาธารณสุขใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 
2เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สุขภาพของคนในท้องถิ่น
โดยการบริหารจัดการอย่าง
มีส่วนร่วมของบุคคลใน
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสรมิ และ
สนับสนุน  จ านวน      
9 หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านใน
การส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.สามารถสนับสนุน
และส่งเสรมิการ
จัดบริการสาธารณสุข
ในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็น 
ต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

ทต.บ้านสาง 
(สปสช.)     

2 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ้าน
สางให้มีความเขม้แข็ง พึ่งพา
ตนเองได้  

1. สนับสนุน จ านวน  
    3 ครั้ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
สนับสนุน 

1.กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง
มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

ทต.บ้านสาง     
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ  
เข้าใจในเรื่องปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าอย่างถ่องแท้
และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมปญัหา
หมอกควันและไฟป่าใน  
พื้นที่แบบถาวร 
2.เพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
3.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึง
ธรรมชาติป่าไม้ทีม่ีความอุดม
สมบูรณส์ูงเป็นแหล่งต้นน้ า
ช้ันดี เพื่อการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 
4.เพื่อให้มีจิตส านึกในความ
รักษ์และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่างถูกต้อง 

1.สนับสนุน / จดั
อบรม จ านวน 1 รุ่น 
จ านวน  50  คน 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม  
 

1.ปรมิาณการเกดิไฟป่า     
ในพื้นที่ลดลงและหมดไป  
และพื้นที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืนและ
เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  
เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2.สามารถลดปญัหา
มลพิษทางอากาศ 
3.มีจิตส านึกในความรักษ์
และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่าง
ถูกต้อง 

ทต.บ้านสาง / 
สนง.ป้องกัน

และควบคมุไฟ
ป่าจ.พะเยา 
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3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสางและพื้นทีร่ิม
กว๊านพะเยา 
 

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีสอง
ข้างถนนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ชุมชนและพื้นที่ริมกว๊าน
พะเยาให้รม่รื่น น่าอยู่ 
สวยงาม ร่มรื่นและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน 3 ครั้ง 
2. จัดท าป้ายจราจร /
ป้ายหมู่บ้าน จ านวน      
9 หมู่บ้าน        

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดท า 

1.พื้นที่เป้าหมาย  
มีความรม่รื่น
สวยงาม สะอาด 
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
ชุมชน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง 
จ านวน   1  แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  500,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ปรับปรุง 
 

1.สามารถแก้ปญัหา 
น้ าเสียจากชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

2 โครงการบริหารจัดการ  
น้ าเสียจากโรงงานปลา
ส้ม 

1. 1. เพื่อบริหารจัดการน้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่กว๊าน
พะเยา    

1.จัดท าโครงการ   
จ านวน  1  ครั้ง  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ า
เน่าเสยีและลด
ปัญหามลพิษทาง
อากาศได ้

ทต.บ้านสาง / 
(สนง.ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ  
สิ่งวดล้อมจ.พะเยา) 

 
 



- 93 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก าจดัขยะ
แบบครบวงจร 

1.เพื่อบริหารจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี และ
ปลอดมลพิษ 
2.เพื่อคัดแยกขยะ       
รีไซเคิล และลดปัญหา
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

1.จัดท าโครงการ,รณรงค์  
คัดแยกขยะ,จัดอบรม  
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
2.จัดซื้อเครื่องก าจัดขยะ
แบบครบวงจร 
 

1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวน
เครื่องในการ
จัดซื้อ 
 
 

1.สามารถบริหาร
จัดการขยะอย่างถูก
วิธี และปลอดมลพิษ 
2.มีเครื่องก าจัดขยะ
แบบครบวงจร 
จ านวน  1 เครื่อง 
3.สามารถคดัแยก
ขยะรีไซเคลิ และลด
ปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  

4 โครงการก่อสร้างฌา
ปนสถาน(เมรุเตาเผา) 
 

1.เพื่อให้มสีถานท่ีใช้ใน
การประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพท่ีมีสภาพ 
ที่ดีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ก่อสร้างจ านวน 2แห่ง  
(หมู่ที่ 5 ) 

300,000    300,000  300,000 300,000 300,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา /
กรมส่งเสรมิฯ 

5 โครงการปรับปรุง    
ฌาปนสถาน (เมรุเตา 
เผา) 
 

1.เพื่อปรับปรุงฌาปน
สถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพให้มีสภาพที่ดีขึ้น 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุง จ านวน          
3  แห่ง  

100,000      100,000    100,000    100,000  100,000 1. จ านวนแห่ง
ในการ
ปรับปรุง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  
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3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัอบรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.จัดรณรงค์/ อบรม
จ านวน  1 ครั้ง 

10,000    
 

 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    10,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์/ 
อบรม 
 

1.ประชาชนมีความรู้    
ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนักในคณุค่าของ     
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการเมืองอยู่ดี   
คนมีสุขเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อาเซียน 

1.เพื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์     
และศักยภาพแกนน า
ชุมชนและภาคเีครือข่าย 
ในการพัฒนาและ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

1.จัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ต าบลบ้านสาง จ านวน  
9 หมู่บ้าน  

500,000    
 

 

500,000    
 

500,000    
 

500,000    500,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1.ต าบลบ้านสางเป็น    เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
อาเซียน 

ทต.บ้านสาง /   
ทสจ.พะเยา /กรม
ส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการบริหาร
จัดการป่าชุมชนต าบล
บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ป่าชุมชนต าบลบ้านสาง 
2.เพื่อให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่าง
พึ่งพาและสมดุล 
4.เพื่อพัฒนาป่าชุมชน
ต าบลบ้านสางให้มีความ
ยั่งยืน 

1.จัดอบรม จ านวน        
1 ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จ านวน
12 ครั้ง 
3.จัดกิจกรรมเพือ่การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนจ านวน  2  ครั้ง 

- 
 
 

- 
 
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์ / 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
3.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน
ต าบลบ้านสาง 
2.ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้
อย่างพึ่งพาและสมดุล 
4.มีการพัฒนาป่า
ชุมชนต าบลบ้านสาง
ให้มีความยั่งยืน 

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

 
3.5  แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก /     
เทดาดล าเหมืองพัฒนา 
ล าห้วย / ล าเหมือง  
 

1.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ าท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 
2. เพื่อก าจัดวัชพืช และ
มีแหล่งน้ าใช้ที่สะอาด
มากขึ้น 

1.ขุดลอก / พัฒนา          
ล าเหมืองย่าลาว      
ล าเหมืองเกาะทราย 
กว๊านพะเยา และล า
เหมืองอื่นๆ ในพื้นที่ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  1. จ านวน
หมู่บ้านในการขุด
ลอก / พัฒนา 
2. จ านวนแห่งใน
การขุดลอก / 
พัฒนา 

1.สามารถฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ าท่ีตื้นเขินให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุ์ปลา 
 

1.เพื่อจัดท าเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาให้อยู่ใน
บริเวณที่ก าหนด 
2.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุ์ปลา 
3. เพื่อก่อสร้างกระชัง
เพาะพันธ์ุปลาและคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  2   ครั้ง 
 

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 
 

1. เขตอนุรักษ์พันธุป์ลา
ได้รับการพัฒนาดีขึ้น 
และมสีถานท่ีพักผ่อน
ภายในพื้นที ่
2. มีแหล่งเพาะพันธ์ุ
ปลาที่มีความอดุม
สมบูรณ ์

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 

1.เพื่อป้องกันมิให้
ผักตบชวาและวัชพืช    
มิให้ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและทัศนียภาพ 
ที่สวยงามในเขตกว๊าน
พะเยา 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
พะเยา    

จัดท าเฝือกกั้นและ
ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชมิให้ลอยออกไป
ในบริเวณกว๊านพะเยา
เขตพื้นท่ีต าบลบา้นสาง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การก าจัดผักตบชวา 
 

1.ผักตบชวาและวัชพืช
ไม่ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.กว๊านพะเยามีความ
สะอาดและทัศนียภาพ  
ที่สวยงามในพ้ืนท่ีเขต
กว๊านพะเยา 
3.สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาใหเ้ป็นที่
รู้จักแพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง 
/สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง         
จ.พะเยา /    
ศพ.บก.
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
ลดโลกร้อน 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกต้นไม้ จ านวน    
1,000 ต้น 

- - - - - 1. จ านวนต้นไม้ที่
ปลูก 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. สามารถลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
2. สามารถสร้างจิต      
ส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม         

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการปล่อยปลาสู่
ธรรมชาต ิ

1. เพื่อขยายพันธุ์ปลาต่างๆ   
ให้แพร่หลายในแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

1.ปล่อยปลา  จ านวน 
10,000  ตัว 

- - - - - 1. จ านวนตัวที่
ปล่อยสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

1. สามารถเพิ่มพันธุ ์      
ปลาให้แพร่หลายใน      
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการขยะมือสอง 1. เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้   
แก่เด็กนักเรยีนในการน า  
ขยะรีไซเคลิกลับมา
ประยุกต์ใช้ใหม ่
 

1.จัดท าโครงการจ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัย
มีความรู้ในการน า
ขยะรีไซเคลิกลับมา
ประยุกต์ใช้ใหม ่

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....6..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1.เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
3.เพื่อตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
สิน 

1.จัดซื้ออุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ทางโค้ง โดยติดตั้งกระจก
ส่องโค้ง หมุดสะท้อนแสง 
ป้ายจราจรบังคับ /
แนะน า/เตือน/คันชะลอ 
ฯลฯ จ านวน  1  ครั้ง 
2.จัดท าโครงการ จ านวน   
   2 ครั้ง 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์
1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 
 

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

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

1.เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และลักขโมยในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านและส านักงาน
เทศบาล 

1. ติดตั้ง จ านวน  9  จุด 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนจุด
ในการติดตั้ง 
 

1. สามารถป้องกัน
การโจรกรรมและลัก
ขโมยในพื้นที่หมู่บ้าน
และส านักงานเทศบาล 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้าง / ปรับปรุง
ศนูย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้นที ่

1. ก่อสร้าง / ปรับปรุง
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสาง  จ านวน
1 แห่ง 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 

1.มีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสางไว้เพื่อ
ให้บริการประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการสนับสนุน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

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

1.ด าเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จ านวน   
1 ครั้ง / 20 คน  
2.จัดซื้อชุดอปพร. 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2. จ านวนชุดใน
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
อัคคีภัยเบื้องต้น 

1.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชนผู้น า
ท้องถิ่น 

1.ด าเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จ านวน   
1 ครั้ง / 40 คน  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2.จ านวนครั้งใน
การอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ทต.บ้านสาง/  
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

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

1.ด าเนินการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง /10 คน 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2.จ านวนครั้ง
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 จ านวน 1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดหา 
 

1.สามารถป้องกัน
และควบคมุปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน และ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่นๆ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

1. สนับสนุน จ านวน 
9  หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
สนับสนุน 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที
และมีความเป็นอยูด่ี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ         
จ.พะเยา 
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4.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ปัญหาและทราบถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
2.เพื่อพัฒนาแนวคิดการ
มีส่วนร่วมด้านการบ าบัด 
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน 
3.เพื่อเฝ้าระวังปญัหา    
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีให้เบา
บางลง 

1.จัดอบรม  จ านวน  
1 ครั้ง 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์      
จ านวน  3  ครั้ง 
3. ออกตรวจเวรยาม 
จ านวน 2 ครั้ง / เดือน 
4.ศึกษาดูงาน จ านวน  
    3  ครั้ง 

6,000 
 
 
 

6,000 
 
 

6,000 
 
 

6,000 
 

6,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
/ อบรม / ดูงาน 
2. จ านวนครั้งใน
การออกตรวจ
เวรยาม 
 

1. ประชาชนเข้าใจถึง
ปัญหาและตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ  
2.ระดับความรุนแรง
ของการแพร่ระบาด
ยาเสพตดิลดลง 
3.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
4. ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเป็นเขตปลอด
ยาเสพตดิและความ
รุนแรงของการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ลดลง 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง
พะเยา /ศตส. 
จ.พะเยา 

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาสังคม 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการพัฒนาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม
จ านวน  1  ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย  
การพัฒนาสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ. 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม                                 
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง/
พมจ. 

 
4.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทูน ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
 

1.จัดอบรมจ านวน1 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม จ านวน  
   1 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล
,พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม / 
อบรม  
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตส านึกท่ีดี  
และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.
ก านันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง 
และประชาชนในเขต
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง

พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและให้
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

1.จัดท าโครงการ จ านวน  
3   ครั้ง  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000 
 

20,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ความพึง พอใจสูงสุด
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการวารสาร
เทศบาล 

1.เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ด าเนินงานให้แก่
ประชาชน 

1.จัดท าวารสาร แจกจ่าย  
จ านวน  500  ชุด 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1. จ านวนชุดใน
การจัดท าวารสาร 

1.ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการปรับปรุง  
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 

1เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบมากขึ้นและสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ความถูกต้อง สะดวก และ
รวดเร็ว 

1 ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล จ านวน  4  ครั้ง 
 
 
 

100,000  
 

 

100,000   
 
 

 

100,000    
 
 

 

100,000    
 
 

 

100,000  
 

 

1. จ านวนครั้งใน
การส ารวจข้อมูล 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดท า 

1.สามารถพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้แก่
ท้องถิ่นและสามารถ
น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
 

1.เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นสส.สว.
รวมถึงการเลือกตั้งซ่อม 
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.จัดการเลือกตั้ง จ านวน   
   4  ครั้ง  
2. สนับสนุนการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ จ านวน 4 ครั้ง 

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

500,000  
 

จ านวนครั้งในการ
จัดการเลือกตั้ง /
และสนบัสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1.การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึง การเลือกตั้ง
ซ่อมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส   
และเกดิประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

5 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน  
2.เพื่อต้องการทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.จัดอบรม  จ านวน      
4 ครั้ง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
จ านวน 4 ครั้ง 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนชุมชน  
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
การจัดท า / 
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน  
ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดท า ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.เพือ่ต้องการทราบ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.จัดอบรม /จัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ต าบล จ านวน  1 ครั้ง 
2. จัดอบรม / จัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม/ 
จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 

1.ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนชุมชน
ร่วมกันแบบบูรณาการ 
2.สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
3.ผู้เข้าร่วมการอบรม
หรือประชุมมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า ร่วม
ด าเนินการร่วมรบั
ผลประโยชน์ ร่วม
ตรวจสอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 
 

7 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
และให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

1.ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกสายงาน
อย่างน้อย 90% ต่อปี  

250,000  
 

250,000    
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 
2.จ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อป ี

1.บุคลากรสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฯ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง 
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล 
พนั ก งาน เทศบาลและ
ลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้  
ถูกต้องตรงตามระเบียบ
แล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม าย แล ะ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จดัอบรม / ดูงาน 
จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1.สมาชิกสภา
เทศบาล   
๒  คณะผู้บรหิาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

100,000     100,000 100,000 100,000 100,000 1.  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจาก
ข้อผิดพลาดใน
การท างานและ
ข้อร้องเรียน
ต่างๆ   

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

ทต.บ้านสาง 

9 โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

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

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน 4 ครั้ง 
 

12,000     12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 

1.ข้าราชการมีจิตส านึก      
ในการให้บริการประชาชน 
2.ประชาชนผู้มาตดิต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ      
ในการให้บริการและไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงรั้ว
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงรั้วเทศบาล
ต าบลบ้านสางให้มสีภาพ  
ที่มั่นคง ปลอดภัย 
 

1. ด าเนินการ ปรับปรุง  
จ านวน  1 จุด 
 

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

1.สามารถปรับปรุงรั้ว  
เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ให้มีสภาพท่ีมั่นคง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการติดตั้ง/  
ปรับปรุง และบริการ
wifi ต าบล 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

1.ติดตั้ง / ปรับปรุง 
และให้บริการ wifi 
ต าบล  จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

140,000   140,000    140,000    140,000    140,000    1. จ านวนหมู่บ้าน
ในการติดตั้งและ
ปรับปรุง 

1.ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 

12 โครงการ One Stop 
Service  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใจสูงสดุใน
การรับบริการ 

1.ส่งเสรมิ / สนับสนุน 
จ านวน  4 ครั้ง 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใจสูงสดุ
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

13 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์อาคาร 
สถานท่ีส านักงาน  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีส านักงาน
เทศบาลให้มีความรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน 4  ครั้ง 

50,000     50,000     50,000      50,000      50,000      1. จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
ส านักงานมีความร่มรื่น 
สวยงาม และน่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อด าเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ป
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1.จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล จ านวน      
9  หมู่บ้าน 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

1. จ านวนหมู่บ้าน   
ที่จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล 

1 สามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
และบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. สามารถน าข้อมลู    
ที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อ /
ซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,
ครุภณัฑ์ต่างๆ,และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ้านสางและ
สถานท่ีอื่นๆที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ 
 
 

1.เพื่อจัดใหม้ีพัสดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน 
สางและสถานท่ีอื่นๆที่อยู่   
ในเขตรับผดิชอบใช้อย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิม 
ความสะดวกรวดเร็วใน  
การปฏิบัติงาน 

1.จัดซื้อ / จัดหาพสัดุ  
อุปกรณ์ฯ ครุภณัฑ์
ส านักงาน,ครภุัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ,ครุภณัฑ์
การเกษตรฯลฯ ภายใน
ส านักงาน,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง 
และสถานท่ีอื่นๆ ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์,โตะ๊,
เก้าอี้อ่างล้างมือฯลฯ 
จ านวน   3  ครั้ง 
2. ซอ่มแซมและ
บ ารุงรักษาพัสดุอุปกรณ,์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,
ครุภณัฑ์การเกษตร,
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง,ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ /เครื่อง
เล่นและชองใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสาง 

300,000  
 
 
 
 
 

300,000  
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัดซื้อ/ 
จัดหา / 
ซ่อมแซม 

1.ประชาชนได้รับการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑต์่างๆ 
ใช้ในส านักงานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน
สางอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีวัสดุอปุกรณ์ครภุัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสางใช้งานได้ตามปกติ
และอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 
 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     16 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองพะเยา 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน และประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือประชาชน 

1.จัดตั้งศูนย์ฯ จ านวน       
1 แห่ง  
2.อปท.เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  15  แห่ง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1.จ านวนแห่งใน
การจัดตั้งศูนย ์
2.จ านวนอปท.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. สามารถจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองพะเยา 
2.มีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน และ
ประสานหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

  ทต.บ้านสาง / 
อปท.ทุกแห่งใน
เขตพืน้ท่ีอ าเภอ
เมืองพะเยา 

 

17 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพื่อปลุกจิตส านึกให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
ค านึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.จัดอบรม จ านวน  1 
ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล     
๒ คณะผู้บริหาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถปลุก
จิตส านึกใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
ค านึงถึงหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

ทต.บ้านสาง 



- 110 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ Big 
cleaning day   

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีส านักงาน
เทศบาลให้มีความรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน  4  ครั้ง 

- - - - - 1. จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
ส านักงานมีความ  
ร่มรื่น สวยงาม และ
น่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพเทศบาล
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงสวน
สุขภาพเทศบาลต าบล
บ้านสางให้มีความร่มรื่น 
สวยงาม น่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง
ลานจอดรถ,ระบบ
ประปา,ไฟฟ้า,ราง   
ระบายน้ า,อาคาร,  
ห้องน้ า ฯลฯ จ านวน     
1 แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จ านวนแห่งใน 
การปรับปรุง   

1.สามารถปรับปรุง
สวนสุขภาพเทศบาล
ต าบลบ้านสางให้มี
ความร่มรื่น สวยงาม 
น่าอยู่ 

ทต.บ้านสาง 
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     แบบ ผ.02 / 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....2..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกผาเกล็ด
นาก 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง  
ถนนสู่การท่องเที่ยว   
ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

1.ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว จ านวน         
1  ครั้ง   

2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       1.จ านวนครั้ง
ในการพัฒนา 
/ ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

1. มีถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
และได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  
ในการสัญจร 

สนง. การ
ท่องเทีย่วและ
กีฬา/จังหวัด
พะเยา / สนง.
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
จ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 

1.เพื่อป้องกันน้ าเซาะ
ตลิ่งพัง 

1.ก่อสร้าง จ านวน        
1 แห่ง   

25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       1.จ านวนจุด  
ที่ก่อสร้าง 
2. ความยาว
ของเขื่อนที่
สร้าง 

1.สามารถ
ป้องกันน้ าเซาะ
ตลิ่งพัง 

สนง. การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พะเยา / สนง.
โยธาธิการและ
ฝังเมืองจ.พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.บา้นสางใต้  หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านสาง เชื่อมบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น 
(ร่องบวบ) 

เพื่อให้การระบายน้ า
มีความสะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 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
รางส่งน้ าคสล.  
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้
ใช้ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

อบจ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านสาง เช่ือม หมู่ที่ 
8  ต าบล สันป่าม่วง  อ.
เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
จ านวน 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
ถนนลงหินคลุก
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมท่อสูบและ
ป้ัมสูบน้ า 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ   

1. ด าเนินการ  จ านวน  
    9  หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1.จ านวน
หมู่บ้านในการ
ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

1.ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
และน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล เขต 1 
ล าปาง 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล.(ต้นแหล๋ง) บ้านม่อน
แก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นสาง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล.    
(ต้นแหล๋ง) จ านวน 1แห่ง  
ขนาดกว้าง 10.00เมตร   
สันฝาย  สูง 1.00  เมตร  
ผนังข้างสูง 2.50  เมตร     
( ตามแบบฝายน้ าล้น มข.
2527 ) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขนาดของฝาย
น้ าล้นคสล.ที่
ก่อสร้าง 

สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ชลประทานจังหวัด
พะเยา 

5 โครงการติดตั้ง/ซ่อมบ ารุง /
ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรพร้อมสายดับ 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ าคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งและ 
ซ่อมบ ารุง / ขยายเขต
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพ
พื้นทีก่ารเกษตรและพื้นท่ี 
ในหมู่บ้าน,ถนนเลยีบชาย
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯ  
จ านวน  9 หมู่บ้านและ
เขตเช่ือมต่อต าบลบ้านสาง
บ้านตุ่นและสันป่าม่วง  
(สายวัดอนาลโย) 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
/ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2.จ านวนจุดที่
ติดตั้ง / ขยาย
เขต 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  

1.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีถนนในการติดต่อสื่อสาร
และการคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมงไปยังเขต
นอกพ้ืนท่ีได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย    
2.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นได้และขยายเส้นทางสู่
พื้นที่ป่าและแหล่งท่องเที่ยว 

1.ก่อสร้างถนนลาดยาง
ในพื้นที ่หมู่ที ่1 - 9   
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 5,000 เมตร  
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ความยาว           
ของถนนลาด  
ยางท่ีก่อสร้าง/
ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม 
 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี        
มีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและ    
การคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมงไป   
ยังเขตนอกพื้นที่ได้   
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทางการ
คมนาคมใหส้ามารถ
เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

อ าเภอเมืองพะเยา     
/ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                
/ อบจ.พะเยา       

7 โครงการก่อสร้าง /
ซ่อมแซม /ปรับปรุง   
ผิวถนนลาดยาง   
แอสฟิลท์ติกคอนกรตี 
 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

1.ด าเนินการปรับปรุง
ถนนลาดยาง จ านวน   
1แห่งขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว897 เมตร  
ในพื้นที่ม.1 ต.บ้านสาง
เชื่อมม.9  ต.บ้านตุ่น 

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1.ความยาว
ของถนนท่ีลาด
ยางแอสฟิลท ์ 
ติกคอนกรีต 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาบนท้องถนน 

อ าเภอเมือง
พะเยา /           
จ.พะเยา / อบจ.
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า   
แสงสว่าง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ าคืน
และเกดิความปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งไฟฟ้า    
ในพ้ืนท่ีทางหลวงสาย 1193 
ระหว่าง บ้านสันบัวบกเชื่อม 
บ้านง้ิว  หมูที่ 7 ต าบล    
บ้านสาง จ านวน  1  แห่ง 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

1. จ านวน
แห่งที่ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 
2.จ านวนจุด  
ทีต่ิดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

อ าเภอเมือง
พะเยา /        
จ.พะเยา /    
อบจ.พะเยา 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่
ที่ 7 เรียบร่องสาง 
ต าบลบ้านสาง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 
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 

อ าเภอเมือง  
พะเยา /                                     

/   จ.พะเยา /  
 อบจ.พะเยา 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เกาะทราย) หมู่ที่ 
1,2,6,7 ต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.(เกาะ
ทราย) จ านวน 1 แห่ง  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 656 เมตร หนา0.15  
เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อ าเภอเมือง
พะเยา /       
จ.พะเยา/ 
อบจ.พะเยา 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสญัจร  
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 

1.ด าเนินการก่อสร้าง กว้าง 
7 ม.ยาว 20 ม.(พ้ืนท่ีต าบล
บ้านสางเชื่อม ต.สันป่าม่วง) 
จ านวน 1 แห่ง 

1,950,000  1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ านวนแหง่ใน
การก่อสร้าง
สะพาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการคมนาคม 

อ าเภอเมือง
พะเยา /     
จ.พะเยา / 
อบจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยแม่
พาด 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย   
2.เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเช่ือม
ระหว่างต าบลบ้าน
สางและสันป่าม่วง
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

1.ด าเนินการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กขามล าห้วยแม่พาด
เชื่อมระหว่างต าบลบ้าน
สางและต าบลสันป่าม่วง 
ขนาด กว้าง 7 เมตร    
ยาว 20 เมตร     

2,000,000      
 

2,000,000      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000      
 

2,000,000      
 

1.ความยาวของ
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีก่อสร้าง 
 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมเช่ือม
ระหว่างต าบล
บ้านสางและ 
สันป่าม่วงและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4...ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่า..และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1  แผนงาน..สร้างความเข้มแข็งของชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรูด้้านพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
ประหยดั 

1.เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อสร้างการมสี่วน
ร่วมในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ถูกวิธี 

1.จัดอบรม จ านวน  
1 ครั้ง 
2.จัดท าสื่อเพื่อรณรงค์   
    จ านวน 1  ครั้ง 
3.จัดตั้งศูนย์  จ านวน  
    1 แห่ง 
 

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     1. จ านวนครั้ง
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ 

1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
คุ้มค่า 
2.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
น้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ า         
ที่ตื้นเขินให้สามารถ     
กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ าดีขึ้น 

1.ด าเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอ่าง  
เก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1.จ านวนแห่ง  
ในการขุดลอก    
/ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม   

1.สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ าดีขึ้น 

ส านักงาน
ชลประทาน 
จังหวัดพะเยา 
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แบบ ผ.03 

บัญชคีรุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน    
2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559) 

44,000 - - - - กองคลัง 

2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1  เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่    
11 มีนาคม 2559) 

- 22,000 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 สร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ประตู 
จ านวน   1 ชุด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 1. จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์  7,600 - - - - กองช่าง 
5 เคหะและชุมชน คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1. จัดซื้อบันไดสไลต์ ขนาด 6 เมตร 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 กองช่าง 
6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาด 3 นิ้ว 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 - - - - กองช่าง 
8 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้บานกระจกเลื่อนขนาด   

4 ฟุต  จ านวน 3  หลังๆ ละ 
3,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 กองคลัง 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 30,000  30,000  30,000  กองคลัง 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 
2 จ านวน 1 เครื่อง  

- - 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน  
จ านวน   1  ชุด  

 - - 5,500 5,500 5,500 กองคลัง 

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน ระดับ  1 – 2 
จ านวน 3 ชุดๆละ3,900 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 

11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 ส านักปลดัเทศบาล 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )  จ านวน 1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet printer ) 
(รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559) 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 ส านักปลดัเทศบาล 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)  
จ านวน 1 ชุดๆละ 22,000 
บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

- 22,000 22,000 - - ส านักปลดัเทศบาล 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1. จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 
วัตต์ (ไรส้าย) 

- - 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จ านวน 1 ชุด (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุดๆละ29,000 
บาท (รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

29,000 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1. จัดซื้อตู้ล าโพงพลาสติกขนาด   
15 นิ้วพร้อมแอมป์ในตัวและ
ไมคล์อยคู่ จ านวน 1 ชุดๆละ 
7,200 บาท(รายละเอียดตาม
ราคาท้องตลาด) 

7,200 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

19 เคหะและชุมชน 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 30,000 บาท 

- - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 *   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท  

- - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

21 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)  จ านวน 
1 ชุดๆละ22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ 
วันท่ี 11  มีนาคม  2559 ) 

22,000 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1. จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องยนต์  จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด )  

10,000 - - - - กองช่าง 

23 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

 

1. จัดซื้อชุดดับเพลิง จ านวน  
2 ชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง 
รองเท้า หมวกผ้าคลุมศรีษะ   
ถุงมือ 2 ชุดๆละ 39,900 
บาท (รายละเอียดตามราคา
ตามท้องตลาด) 

79,800 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

24 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

1. จัดซื้อหัวฉดีน้ าด้บเพลิง 
แบบด้ามปืน จ านวน 1 ชุด  
2. ชุดละ 20,000 บาท 
(ราคาละเอียดตามราคา
ท้องตลาด) 

20,000 - - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 
2 ตู้ ขนาด 2 บาน (มอก.) 
รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ สิงหาคม 
2559 ) 

11,000 - - - - กองคลัง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 21,000  บาท                
( รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปี 2560 ณ วันท่ี  21 
เมษายน  2560) 

21,000 - - - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
27 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติด
รถยนต์ แบบแขวน พร้อมตดิตั้ง  
จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียด
ตามแบบและราคาที่มีจ าหนา่ย
ตามท้องตลาด )   

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลดัเทศบาล 

28 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

 

1. จัดซื้อเครื่องกล้องติดรถยนต์ 
จ านวน  2 จุดพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบและราคาที่มีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด )   

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดัเทศบาล 

29 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ
มือบีบประจ ารถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด )   

- 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านักปลดัเทศบาล 

30 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตติดผนัง แบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามแบบและราคาที่มีจ าหนา่ย
ตามท้องตลาด )  

- 4,000 4,000 4,000 4,000 ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

31 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ประจ ารถบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักปลดัเทศบาล 

32 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาล
พร้อมรางสเตเชอร์ จ านวน    
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลดัเทศบาล 

33 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อถังออกซิเจน พร้อม
อุปกรณ์ ประจ ารถบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลดัเทศบาล 

34 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเปลกระดาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

35 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเปลตักผู้ป่วย ประจ า
รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 366,460 343,960 400,860 378,860 378,860  
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ส่วนท่ี  4 

การติดตามและประเมินผล 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ส าหรับยุทธศาสตร์  จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่             
๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑      
– ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสาง   เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการประเมินของการบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจากหลาย
ฝ่ายรวมกันได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พ.ศ.2548  ข้อ 28 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง จึงได้
แต่งตั้งค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านสาง ที่ 66  / 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2561   ประกอบด้วย  
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               1. นางศิริพร  ฟูศรี        ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล             ประธานกรรมการ 
               2. นายสายทอง  เหล็กกล้า           ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
               3. นายบุญธรรม  เตชะยอด          ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
               4. นายประสงค์  โคทวี        ต าแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 7            กรรมการ 
               5. นายศิลา  วาเพชร           ต าแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8            กรรมการ 
               6. เกษตรประจ าต าบลบ้านสาง                                    กรรมการ 
               7. หัวหน้า กศน.ประจ าต าบลบ้านสาง                                         กรรมการ 
               8. นางลฏาภา  ท าดี        ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                 กรรมการ   
               9.  นางประนอม  วังค าฟู             ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล         กรรมการ 
             10. นายจรัล  โคทวี                  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
             11. นายอุดม  พันธ์ปัญญา        ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

 

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ13  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 12 (3) ดังนี้ 

1.)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    
 

2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ

สอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนดกรอบ 
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

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

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต     
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
        

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น น าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้
หรือเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

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

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

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการและห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

2.2  ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  
โดยการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  แล้วจัดประชุม 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า        
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในเชิงปริมาณ  ใช้แบบรายงาน   3  แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ     
1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน      

แบบที่ 1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน                  
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ        
     แบบที่ 3 /1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     แบบที่ 3 /2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                             ภาพรวม 
     แบบที่ 3 /3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                              แต่ละยุทธศาสตร์                                                                         

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาล  ( ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย               
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖      
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น )   

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (E-plan) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) และตามแบบรายงานที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านสางเป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง 

 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ก าหนดห้วง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยค านึงถึงความเหมาะสม และด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 

http://www.dla.go.th/
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

เทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ขึ้นมา  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และปรับปรุง 
แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 13 (5)  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 12 (3)  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายละเอียดตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  ซึ ่งเป็นการแสดงถึงวิธ ีการติดตาม
ประเมินผลโครงการโดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนิน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการในขณะที ่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที ่เกิดขึ ้นจริง เมื ่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบลบ้านสาง  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 คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร 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 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(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 ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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 ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

 3.7 จุดยืนทาง  
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตังชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
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. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้  
          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 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ  
            ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

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

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับ
งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand /Trendหรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency  Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  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) ยึดหลักการน าไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเมือง (5) การสร้าวความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
  5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ท าน้อย 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
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

  5.9 งบประมาณ     
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (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
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 

  5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล     
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance Indicator : 
KPI ) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

 
 (5) 

 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

       (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ  เทศบาลต าบลบ้านสาง  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล        

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลต าบล    
บ้านสาง  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  สามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านสาง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลการประเมิน
ของการบรรลุและวัดผลส าเร็จของโครงการ  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และติดตามประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด       
มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
และให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน / กอง 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

 ๒. สามารถท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก 
มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. ควรให้มีการจัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่คัดเลือกมา
จากภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

2. ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดร่วมกัน การน าโครงการที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการจะด าเนินการในปี
นั้น ๆ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดร่วมกัน ในการพิจารณาความส าคัญของโครงการ  เปรียบเทียบกับโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญไว้แล้ว  

3. ฐานข้อมูลสภาพปัญหาของท้องถิ่นที่ ใช้ในการประกอบการพิจารณาก าหนดโครงการ       
/ กิจกรรม ยังมีข้อมูลที่ไม่ละเอียด ครบถ้วนทุกด้าน  มาประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการ  

4. ควรให้ทุกส านัก / กองภายในองค์กร  สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.  ควรให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านัก / กอง ที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการที่ต้อง
ด าเนินการในปีแรก มีการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะโครงการที่ต้องด าเนินการในปีแรก
มีการจัดท าข้อเสนอโครงการ  ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดในส่วนของเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนิน
โครงการ การระบุถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out come) ที่เกิดจากการน าผลผลิตดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ และต้องมีการก าหนดโครงการสามารถบรรลุผลผลิต และผลลัพธ์ดังกล่าวได้หรือไม่ 

6.  ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก  และควรมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจ า ให้เป็นไปอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า โดยน าสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุม
รายจ่ายให้เหมาะสม  และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยพบว่ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลที่จัดท าขึ้นส่วนใหญ่  ยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา 
งบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

8.  ควรพิจารณ าตั้ งงบประมาณ ให้ เพี ยงพอและเหมาะสมกับภารกิ จแต่ ละด้ าน                 
ที่จะต้องด าเนินการ  และวิเคราะห์การจัดท างบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เพ่ือบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 
 

 
 
 


