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บทน า  
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4  ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริการ
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลปุาบงจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาบง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 – 2570) 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ  เทศบาลต าบลปุาบงจะใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน นั่นคือ การน า “แผนชุมชน” มาบรรจุไว้ในกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นด้วย 
  ดังนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่         

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
  3.   เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
  4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.   เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

บทน ำ 
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1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานแผนและงบประมาณเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงปี พ.ศ.2566 - 2570 ผ่านปลัดเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ    

2.  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีครบวาระตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจาก 
 (1) อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุข

ของประชาชน  เช่น  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง  เป็นต้น 
   (2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
   (4)  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
   (5)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   (6)  แผนชุมชน 
  ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาจะต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

(1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
(2)  พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจาก “แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน”  มาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  จะเสนอปัญหา/ความต้องการ  ไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  

     (3)  จัดล าดับความส าคัญ และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการของโครงการ/ 
กิจกรรม 

(4)  พิจารณาก าหนดกิจกรรมโดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-   ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  โดยแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ โครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง, โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ และ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อ่ืน และภาคเอกชน 
ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา  ดังนั้น  ในการก าหนดโครงการและกิจกรรมจะค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สถานะ
ทางการคลังและความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายงานประจ าปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะโครงการ / กิจกรรมในปี
แรกของแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยอาจแยกประเภทของโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ออกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท คือ  
  (1) โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
  (2) โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
  (3) โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ/หรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กรณีได้รับแจ้งว่าให้ใช้ฉบับเดิมให้น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติ
ทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่าง “มีเหตุผล” ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” และน าทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน  โดยมี
ขั้นตอนและแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัด / 
อ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ขอบเขตประเภทโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รับทราบสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วก าหนดประเด็น
การพัฒนา  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  1.1 ทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  โดยน าโครงการที่ยังมิได้
ด าเนินการในปี 2565 และโครงการที่จะด าเนินการในปี 2566 – 2570 มาใช้ หรืออาจพิจารณาทบทวนโดย
การก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่และ
เพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี 2566 – 2570  
  1.2 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย 
        (1)  พิจารณาน าโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของ
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ประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ให้เกิดเป็น
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
         (2)  สนับสนุนให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาต าบล โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน / แผนพัฒนาหมู่บ้าน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกับแผนพัฒนาชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
         การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการต้องมีประชาคม
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง ทั้งนี้ ในการจัด
เวทีประชาคมจะประสานหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการในคราวเดียวกันเพ่ือบูรณาการข้อมูลและเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  1.3  พิจารณาน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าขึ้นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  แผนปฏบิัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เป็นต้น  
  1.4  พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอนฯ 
          (1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อาท ิ การก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน การตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา การจัดให้มีไฟฟูาและความส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ การผังเมือง การควบคุม
อาคาร เป็นต้น 
          (2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  อาทิ 
     2.1) ให้ความส าคัญกับผู้สู งอายุ ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส เช่น          
การส่งเสริมอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม  การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การจัดกิจกรรมการ  ออกก าลังกาย 
การตรวจสุขภาพประจ าปี  การจัดหาที่อยู่อาศัย/แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในกรณีมีปัญหา  การเปิดโอกาส
ให้แสดงศักยภาพของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น การส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุ่ม ชมรม
และสมาคม  เป็นต้น 
     2.2)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี 
   -  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  เช่น  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในโรงเรียนให้
ได้รับอาหารเสริมนม หรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ  เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น ศาสนา การกีฬาและนันทนาการ การให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  เป็นต้น 
   -  การพัฒนาสตรี  เช่น  จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าหญิงมีครรภ์และหลังคลอดในการดูแล
สุขภาพของแม่และเด็ก การรู้จักปูองกันตนเองจากการท างานที่มีลักษณะอันตรายต่อสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตแก่สตรีวัยรุ่น และวัยทอง  เป็นต้น 
      2.3) การสาธารณสุข  เช่น  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เป็นปัญหาส าคัญใน
ท้องถิ่น  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จัดกิจกรรมลดมลภาวะ
และส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
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          (3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  จัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จัดให้มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณะฟ้ืนฟูสภาพชีวิต             
ความเป็นอยู่และจิตใจผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เป็นต้น 
     3.2) การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด 
   -  การปูองกันยาเสพติด  เช่น  สร้างความตระหนักถึงภัยยาเสพติดผ่านสื่อต่าง ๆ สร้าง
แกนน าเยาวชนต้านยาเสพติดในท้องถิ่น  จัดหาพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนได้แสดงออกกิจกรรมเชิงบวก             
จัดกิจกรรมเสริมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน  เป็นต้น 
     3.3)  การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         (4)  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  อาท ิ
     4.1)  จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ธรรมชาติ  เป็นต้น 
     4.2)  การพัฒนาอาชีพประชาชนให้มีศักยภาพ  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นต้น   
         (5)  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   อาทิ  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รณรงค์ลด 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  ส่งเสริมประชาชนรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ  ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย  การหามาตรการและวิธีการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  เป็นต้น              
                          (6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             อาทิ  การดูแล รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น การส่งเสริมวิถีชีวิต 
ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรมอันดี งามของครอบครัว  
เป็นต้น 
  1.7  จัดท ากิจกรรมตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.8  ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัด
กิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้  หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกัน ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกัน   
หากสามารถจัดท าโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันแล้ว  ให้ท าการประสานและบูรณาการโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อน  ประหยัดงบประมาณ และท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
  1.9 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแต่ละด้าน หรือจัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อประกอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความเหมาะสม 
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2.  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นการพัฒนาสภาพปัญหา / 
ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
ก าหนดโครงการ / กิจกรรม แล้วรวบรวมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
        ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
        ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล 

3.  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  โดยใช้หลักการ
บริหาร ประกอบด้วย 

1. เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ      
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วน          
ท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง  และอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  3. วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคาร
สถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  4. การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสี่ประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 



 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

ของเทศบาลต าบลป่าบง  อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 ที่ตั้ง เทศบาลต าบลป่าบง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอสารภี  และ
ห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอสารภีประมาณ  7  กิโลเมตร มี พ้ืนที่ทั้งสิ้น 5.528 ตารางกิโลเมตร  หรือ  
ประมาณ  3,455  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อ   ต าบลสันกลาง  อ าเภอสันก าแพง 
ทิศใต ้     ติดต่อ ต าบลชมภู  อ าเภอสารภี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลต้นเปา  อ าเภอสันก าแพง 

      ทิศตะวันตก ติดต่อ   ต าบลไชยสถาน  อ าเภอสารภี 
แผนที่ต าบลป่าบง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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แผนที่สังเขปเทศบาลต าบลป่าบง 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศ ของเทศบาลต าบลป่าบง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย ที่ดินมี

ความเหมาะสมในการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา ท าสวน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
      - ลักษณะภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 

มี 3 ฤด ูคือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูร้อน  

1.4  ลักษณะของดิน 
      - ดินในบริเวณที่ราบลุ่มในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าบง มีลักษณะเป็นดินปนทราย เป็น
ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร คือ ดินยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
    
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
      1) แม่น้ ากวง เป็นแม่น้ าสายหลัก มีความยาวผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าบง ประมาณ

5.00 กิโลเมตร มีต้นน้ ามาจากดอยผีปันน้ า ไหลผ่านมาทางอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันทราย อ าเภอ
สันก าแพง ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย  หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 5 บ้านเทพารามและ หมู่ที่ 6 
บ้านสุพรรณ แม่น้ ากวงจะไหลลงผ่านตัวเมืองล าพูนก่อนไหลลงแม่น้ าปิง 

  2) แม่น้ าคาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย  หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 5 บ้าน
เทพารามและ หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ  

  3) ล าน้ าแม่ล้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย  หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 5 
บ้านเทพารามและ หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ  

  4) ล าเหมืองทุ่งป่าตัน ไหลผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย  หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 
5 บ้านเทพารามและ หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ 

 
 2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
  ที่ตั้ง เทศบาลต าบลป่าบง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอสารภี  และ
ห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอสารภีประมาณ  7  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 5.528 ตารางกิโลเมตร  หรือ  
ประมาณ 3,455 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อ   ต าบลสันกลาง  อ าเภอสันก าแพง 
ทิศใต้     ติดต่อ ต าบลชมภู  อ าเภอสารภี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลต้นเปา  อ าเภอสันก าแพง 

       ทิศตะวันตก ติดต่อ   ต าบลไชยสถาน  อ าเภอสารภี 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าบง จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน     หมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย 
  หมู่ที่ 3 บ้านศรีค าชมภู  หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง 
  หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม  หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ 
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2.2  การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการประกาศยกฐานะจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าบง เป็นเทศบาลต าบล มีฐานะเป็นทบวงการเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยก าหนดให้เขตเทศบาลต าบลป่าบง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลป่าบง        
ทั้งต าบล 2 เขต ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 

เขต 1  ได้แก่      เขต 2  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1  บ้านไชยสถาน   หมู่ที่ 2  บ้านล้องดอนชัย 
หมูที่ 3  บ้านศรีค าชมภู   หมูที่ 4  บ้านป่าบงหลวง 
หมู่ที่ 6  บ้านสุพรรณ   หมู่ที่ 5  บ้านเทพาราม 
ประชาชนให้ความร่วมมือในด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรี ในปี พ.ศ.2564 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
- จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  จ านวน 2,855 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น  3,687  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.43  
- จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2,852 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น 3,687 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.35 
 

3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรแยกตามเพศ เป็นรายพ้ืนที่ และลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป                              
ต าบลป่าบง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน 338 407 745 307 
หมู่ที่ 2 บ้านล้องดอนชัย 489 573 1,062 752 
หมู่ที ่3 บ้านศรีค าชมภู 467 530 997 473 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าบงหลวง 468 479 947 394 
หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม 227 249 476 212 
หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ 321 344 665 199 

รวม 2,310 2,582 4,892 2,337 
** ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564 ** 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ป ี 20 9 29 51 – 55 ปี 145 196 341 

1 – 5 ปี 135 113 248 56 – 60 ปี 207 267 474 
6 – 10 ปี 159 158 317 61 – 66 ปี 194 243 437 

11 – 15 ปี 162 136 298 67 – 70 ปี 104 110 214 
16 – 20 ปี 112 114 226 71 – 75 ปี 48 46 94 
21 – 25 ปี 123 123 246 76 – 80 ปี 23 34 57 
26 – 30 ปี 175 164 339 81 – 85 ปี 21 32 53 
31 – 35 ปี 168 190 358 86 – 90 ปี 15 30 45 
36 – 40 ปี 186 213 399 91 – 95 ป ี 8 10 18 
41 – 45 ปี 174 210 384 96 – 100 ป ี 2 1 3 
46 – 50 ปี 128 183 311 มากกว่า 100ป ี 1 0 1 

รวม 1,542 1.613 3,155 รวม 768 969 1,737 
รวมจ านวนประชากร   4,892  คน 

** ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ** 
 

4.  สภาพสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ด้านการศึกษา หมู่ที่ 
1 

หมู่ที่ 
2 

หมู่ที่ 
3 

หมู่ที่ 
4 

หมู่ที่ 
5 

หมู่ที่ 
6 

รวม 

โรงเรียนประถมศึกษา - - 1 - 1 - 2 
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) - - 1 - - - 1 
ห้องสมุดประชาชน 1 - - - - - 1 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน - - - 1 - - 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - -  1 - - 1 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 - - - - - 1 

 4.2 สาธารณสุข 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรส่วนมากที่สุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน           
โรคไข้เลือดออก  โรคมือ-เท้า-ปาก ในเด็ก และโรคอื่นๆ และมีการด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1  แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน    1  แห่ง 
กองทุนยา และเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน  6  แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 



- 12 - 
 

 

4.3 อาชญากรรม 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าบง มีการลักขโมยทรัพย์สินของประชาชน และท าลายทรัพย์สิน

ของทางราชการ ซึ่งได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยก 
ทางร่วม บริเวณที่สาธารณะ ในพ้ืนที่ต าบลป่าบง รวมทั้งตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วมในช่วงเทศกาล      
การสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยเหลือการป้องกันอาชญากรรม การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร พฤติการณ์คนร้ายให้ประชาชนทราบ เพ่ือป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  884  คน    คิดเป็นเงิน 569,200   บาท 
    แบ่งเป็นช่วงอายุ  ดังนี้ 

  อายุ  60 – 69 ปี  จ านวน 634 คน  คิดเป็นเงิน 380,400 บาท 
  อายุ  70 – 79 ปี  จ านวน  132 คน  คิดเป็นเงิน   92,400 บาท 
  อายุ  80 – 89 ป ี จ านวน    93 คน  คิดเป็นเงิน   74,400 บาท 
  อายุ  90 ปี  ขึ้นไป จ านวน    22 คน  คิดเปน็เงิน     22,000 บาท 

2.  เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน 127 คน  คิดเปน็เงิน   101,600 บาท 
3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน    11   คน  คิดเปน็เงิน       5,500 บาท

 **ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564** 

5.  การบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลต าบลป่าบง ห่างจากอ าเภอสารภี ประมาณ 6.10 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ประมาณ 16.20 กิโลเมตร ผ่านทางหลวงหมายเลข ทล.1317 ถนนวงแหวนรอบสาม       
มุ่งหน้าไปทางอ าเภอแม่ออน  อ าเภอสันก าแพง ภายในต าบลมีสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง และถนนดิน  ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าถึงสู่ทุกหมู่บ้านของต าบล สภาพ
ถนนใช้ได้ดี ประชาชนไปมาติดต่อระหว่างท้องถิ่นโดยทางรถจักรยานยนต์ และทางรถยนต์ 

 5.2 การไฟฟ้า 
 ต าบลป่าบง อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสารภี ปัจจุบัน
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งหมดเต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  

 5.3 การประปา 
 การประปา ต าบลป่าบงอยู่ในพ้ืนที่การให้บริการของส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เชียงใหม่ และประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง  6  หมู่บ้าน 

 5.4 โทรศัพท์ 
 โทรศัพท์ในเขตเทศบาลต าบลป่าบง มีหน่วยงานให้บริการด้านโทรศัพท์พ้ืนฐาน ได้แก่ บริษัท    
ทีโอที  ปัจจุบันไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ต าบลป่าบงอยู่ในเขตการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาสารภี    
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

พ้ืนที่ต าบลป่าบง จัดเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูกล าไย    
ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรกรต าบลป่าบง ประสบกับปัญหาการผลิตล าไยอยู่หลายปัจจัย เช่น สภาพดินฟ้า
อากาศเปลี่ยนแปลง, ปัญหาหารขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่สามารถคัดแยก
ผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายแก่ผู้ประกอบการส่งออกล าไยสดได้ เกษตรกรขายผลผลิตในรูปล าไยร่วง
ท าให้ขายได้ในราคาต่ า ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพล าไยเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิตล าไย  
 

ประเภท ครัวเรือน แปลง จ านวน (ไร่) 
ข้าว 53  112 630.45 
ล าไย 150 224 567.93 
**ข้อมูลจาก ส านักงานเกษตรอ าเภอสารภี ปี 63** 
 
6.2 แหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
(ธรรมชาติ) 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 

แม่น้ า 2 2 1 2 2 2 
ห้วย/ล าธาร 2 - - - - 2 
คลอง 2 2 1 2 2 2 
หนองน้ า /บึง 2 - 1 - - 2 
น้ าตก - - - - - - 

แหล่งน้ าทางการเกษตร  
(ที่มนุษย์สร้างขึ้น) 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที ่5 หมู่ที่ 6 

แก้มลิง - - - - - - 
อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
ฝาย - 2 - - - 2 
สระ 2 - - - - - 
คลองชลประทาน - - - - - - 
 

6.3  การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 

ศูนย์หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่  และ
หวายต าบลป่าบง   

- - - 1 - - 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   1 - - - 1 - 
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6.4  การอุตสาหกรรม  
การอุตสาหกรรม  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 

บริษัทบุญน าพา (สากล) จ ากัด  1     
หจก.ฟลอร์เดอะกู๊ดไทม์ เทรดดิ้ง      1 
ร้านสยามวอเตอร์  1     
บริษัท สยามมันดาเลย์ จ ากัด  1     
ร้านไผ่ทองอุตสาหกรรม    1   
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป   1    
บริษัท สยามรอยัลออคิด จ ากัด 1      
บริษัท เพียวเมาเทนน์ จ ากัด  1     
บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด   2    
  

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 

กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  1     
กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร  1  1   
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   1    
กลุ่มจักสานไม่ไผ่และหวาย    1   
กลุ่มคัดแยกขยะครัวเรือน(ธนาคารขยะ) 1 1 1 1 1 1 
กลุม่ผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้า และ 
น้ ายาล้างจาน 

 1     

7.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
 -  ประชากรต าบลป่าบง มีผู้นับถือศาสนาพุทธ 99.00 %   ศาสนาอื่น ๆ  1% 
 -  วัดภายในหมู่บ้าน ได้แก่ วัดไชยสถาน  วัดล้องดอนชัย วัดศรีค าชมภู วัดป่าบงหลวง  
วัดเทพาราม  และวัดสุพรรณ 

 7.2 ประเพณี และงานประจ าปี 

-  ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่ส าคัญ
และยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และ
พิธีสรงน้ าพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15เมษายน ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ และมี
การเล่นสาดน้ าตลอดช่วงเทศกาล 
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- ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน  มีการตกแต่ง
บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทงประกวดกระทง
และนางนพมาศ โดยในปัจจุบันประเพณียี่เป็งยังคงเป็นประเพณีท่ีมีการสืบทอดและจัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญ
เดือนสิบสองของทุกปี 

- ประเพณีสลากภัต  ประเพณีถวายสลากภัต เป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระพระสงฆ์
วิธีหนึ่งอันเป็นที่นิยมของชาวเหนือ โดยทั่วไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ เดือน 12 ถึงแรม  1 ค่ า เดือนยี่ เมื่อ
ทางวัดและชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัดให้มีการกินสลาก ก่อนวันถวายสลาก ชาวบ้านจะจัดท าพิธีเตรียม
สิ่งของเครื่องไทยทาน 1 วัน เรียกวันที่เตรียมของนี้ว่า “วันดา” ชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทานลงใน 
“ก๋วย” (เป็นตระกร้าหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานด้วยไม้ไผ่) เรียกว่า “ก๋วยสลาก” แล้วน าของไทยทาน
บรรจุลงไป แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงจาก “ก๋วยสลาก” มาเป็น “กล่องพลาสติก” บรรจุเครื่อง
ไทยทานที่เจ้าภาพมีศรัทธาน ามาถวาย นอกจากนี้อาจจะมีการตกแต่งเครื่องไทยทานเป็นต้นกัลปพฤกษ์ 
ซึ่งท าด้วยไม้ไผ่สูงตามต้องการ น าไม้ไผ่เหลาและท าเป็นวงกลมท าเป็นชั้น ๆ อาจเป็น 3 ชั้น , 5 ชั้น , 7 
ชั้น หรือ 9 ชั้น แต่ละชั้นน าเครื่องไทยทานมาผูกติดให้สวยงาม ส่วนบนสุดจะนิยมน าร่ม/ฉัตรมาเสียบไว้ 
และใช้ปัจจัยผูกติดตามขอบร่มตามศรัทธาของเจ้าของกัณฑ์สลาก สลากแต่ละกองเรียกกัณฑ์ฉลากซึ่งมี
เส้นสลากระบุเบอร์ และชื่อเจ้าภาพให้พระจับ เมื่อพระจับได้ก็ให้เจ้าภาพน าไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่
สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านข้อความที่เขียนไว้อีกครั้ง 
กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร เส้นสลากท้ังหมดจะให้ทางวัดรวบรวมไปเผาต่อไป 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา  
เริ่มจัดตั้งเมื่อ 29 ธันวาคม 2530 โดยการสนับสนุนช่วยเหลือของ หน่วยงานราชการ          

4 กระทรวงหลัก ของอ าเภอสารภี มีสมาชิกก่อตั้ง จ านวน 36 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยมี   
นายทอง กาวิชา เป็นประธานกลุ่ม มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

- ด้านการฝึกอบรมด้านการตลาด โดย สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ 
- ด้านการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
- ด้านการเพ่ิมพูนทักษะการบริหารกลุ่ม โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสารภี และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- สร้างเตาอบและท าสีผลิตภัณฑ์ งบประมาณจาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสารภี 

กลุ่มชุมชน 
1. กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 
2. กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร 
3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
4. กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย 
5. กลุ่มคัดแยกขยะครัวเรือน ธนาคารขยะ 
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าและน้ ายาล้างจาน 
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การรวมกลุ่ม 
สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีภูมิ

ปัญญาเรื่องการจักสานมาแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยจะน ามา
รวมตัวกันบ้านละ 2 - 3 คน หรือแยกกันไปท าที่บ้านของตนเอง โดยมีอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวน 
และอาชีพเสริมคือการท าหัตถกรรม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

ภาษาถิ่น ภาษาเหนือ ภาษาถิ่นเหนือ การออกเสียงให้ดูให้เรียนแบบส าเนียงด้วย ซึ่ง
ภาษาเหนือนั้น เป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคเหนือ ซึ่งมีน้ าเสียงอ่อนหวาน ไพเราะน่าฟัง  

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านป่าบง จะเป็นงานจักสานไม้ไผ่เป็นหลัก และในปัจจุบันได้มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้หวายอีกด้วย  รูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านป่าบงจะมีอยู่   5 ประเภท
ใหญ่ๆ  คือ 

1.โคมไฟรูปทรงต่างๆ  
2.กระบุง, กระจาด 
3.แจกันรูปทรงต่างๆ   
4.กล่องใส่ของ ชั้นใส่ของ ถาดต่างๆ  
5.ฉากกั้นห้อง 

 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

ชื่อแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 
1. แม่น้ ากวง 1  สาย 
2. แม่น้ าคาว 1  สาย 
3. ล าน้ าแม่ล้อง  1  สาย 
4. ล าเหมืองทุ่งบ่าตัน  1  สาย 

 



 

 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 
 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในปี พ.ศ.2566-2570 ได๎ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความสอดคล๎อง

กับแผนพัฒนาระดับตําง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ และแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยค านึงถึงอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนเอง ในสํวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นแผนแมํบทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎าง
ประเทศไทยไปสูํประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได๎ให๎ความส าคัญกับการมี
สํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวนทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องเพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศให๎คนในสังคม
อยูํรํวมกันอยํางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติมโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต๎กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได๎ยากและซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น โดยเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือ
ปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด๎านตํางๆ  ให๎เข๎มแข็งควบคูํไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให๎มี
คุณภาพ มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและได๎รับประโยชน์จาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นธรรม รวมทั้ง
สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ และความคิดสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  :  “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตํอผลประโยชน์แหํงชาติอันได๎แกํ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารง อยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข เป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
และการอยูํรํวมกัน อยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยําง
มีเกียรติ และศักดิ์ศรี  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มีความมั่นคงใน

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่อง และโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง และ
ความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชน    
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และมีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน  จนเข๎าสูํ
กลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํง
อนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ได๎แกํ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนให๎
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎การรักษา  และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมํสร๎างมลภาวะ  ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  และ
ประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง 

ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศข๎างต๎น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให๎ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได๎รับการพัฒนา
ยกระดับไปสูํการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหมํที่จะสร๎างและเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได๎ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสูํภาคสํวนตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎เป็นคนดีเกํง 
มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์สํวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหมํ
ได๎อยํางตํอเนื่อง สามารถเข๎าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได๎อยํางเทําเทียมกัน 
โดยไมํมีใครถูกทิ้งไว๎ข๎างหลังการพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุํงเน๎นการสร๎างสมดุล
ระหวํางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ได๎แกํ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตํละยุทธศาสตร์มี

เปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะ

แวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํ
ระดับชาติสังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด๎านอื่น ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด    

๓ ประการ ได๎แกํ 
(๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด๎านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ  
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(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้ง
โครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํรวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศไทยสามารถสร๎าง
ฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎
และการกินดีอยูํดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล๎ําของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัยมีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ๎อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให๎ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา

สังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท าเพ่ือ
สํวนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่นการเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แกํ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยําง
เป็นธรรมและทั่วถึง 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด๎านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํ
วําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิตโดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน อันจะ
น าไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่ในการก ากับหรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขันมีสมรรถนะสูง ยึด
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หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวมมีความทันสมัย และพร๎อม
ที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่ งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา  และปฏิบัติงานเทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม        
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎อง
รํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ใช๎

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความ
รํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวน
ราชการและหนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 
 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ
แผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการจัดสรร
งบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมี      
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสูํการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให๎
สอดคล๎องกับเปูาหมายทีก่ าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยในปัจจุบัน อยูํในห๎วงเวลาแหํงการปฏิรูปประเทศไปสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพ่ือ

ความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห๎วงเวลาที่ประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งไมํได๎มองการพัฒนาในระยะใกล๎เพียงอยํางเดียว หากแตํมองถึงอนาคตของคนไทยทุกคน
ในอีก 20 ปีข๎างหน๎า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทั้งในสํวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และตํอเนื่องไปสูํแผนพัฒนาฉบับตํอๆ ไป จึงไมํใชํแผนที่มุํงผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการ
ประกาศใช๎ แตํเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุํงตํอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล๎อง
เชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี       
(พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งประกอบด๎วย 10 ยุทธศาสตร์  ได๎แกํ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูํความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน 

สังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมํุงบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปีที่จะ สามารถตํอ

ยอดในระยะตํอไปเพ่ือให๎บรรลุ เปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี หลักการส าคัญ
ของแผนฯ ดังนี้ 

๑.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องมาตั้งแตํแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให๎ เกิด
การบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ๎มกัน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคนมีความเป็น คนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมี ความสุขและ
อยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง  มี คุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไมํท าลาย สิ่งแวดล๎อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คํานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 
๒.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน

ให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตํอสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ อยํางมีคุณภาพ รวมถึง
การสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 
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๓.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน แผน      
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการ พัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดยที่ วิสัยทัศน์
ดังกลําวต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํง เขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ ประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํ รํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม ทํามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น ธรรมและความอยูํดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทาง พลังงาน อาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล๎อมระหวํางประเทศ
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม อาเซียนและประชาคมโลก
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล ประเทศที่ มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 

 
๔.  ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕80” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น

กรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคูํกับกรอบ เปูาหมายที่
ยั่งยืน (SDGs)  ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี ๒๕80 ซึ่งเป็นยอมรับรํวมกันนั้นพิจารณาจากมิติ ตํางๆ ทั้ง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของ คนไทย
และสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุํมเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและ สังคมไทยมี       
การพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ เหลื่อมล้ าน๎อย 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต มี สุขภาพรํางกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ตํอ สํวนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูํบนฐานของการใช๎นวัตกรรมน าดิจิตอล สามารถแขํงขันในการผลิตได๎และ ค๎าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่โดดเดํนเป็นที่ ต๎องการในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เชํน การให๎บริการคุณภาพทั้งด๎านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด๎านสุขภาพ และ
ทํองเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่
เป็นอตุสาหกรรมแหํงอนาคตที่ใช๎นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตํอยอดฐานการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ บริการใหมํๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสูํการมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

 
๕.  ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมตํอในล าดับแรกที่จะก ากับและสํงตํอแนวทางการ
พัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให๎เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตํละด๎าน อยํางสอดคล๎องกัน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให๎ความส าคัญกับการใช๎กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ ความส าคัญสูง และการ     
ก าหนดในระดับแผนงาน /โครงการส าคัญที่จะตอบสนองตํอเปูาหมายการพัฒนาได๎ อยํางแท๎จริง รวมทั้งการ    
ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ผํานๆ มา ในการ
ก าหนดเปูาหมายได๎ค านึงถึงความสอดคล๎องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ ชาติและการเป็นกรอบก ากับ
เปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับยํอยลงมาที่จะต๎องถูกสํงตํอและก ากับให๎สามารถ ด าเนินการให๎เกิดขึ้นอยํางมี
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ผลสัมฤทธิ์ภายใต๎กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช๎  จํายเงินงบประมาณแผํนดิน
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ สอดคล๎องเป็นสาระเดียวกันหรือ
เสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผํนดิน รวบรวมและก าหนด แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ 
และก าหนดจุดเน๎นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและ บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญ 

 
นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุํงเสริมสร๎างกลไกการพัฒนาให๎มี ประสิทธิภาพและ

สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบตํางๆ และกลไกการ
ท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหนํวยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให๎มีความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ๎อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ให๎ด าเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร๎างสรรค์ให๎เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสํวน 

 
 

กรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมาย 
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน๎าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและ โลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํ
ความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
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3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

 
 3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

4. แนวทางการพัฒนา 
4.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ

ความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎าย
ระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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(4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขําย
หลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษ
ระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัท
เพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิด
การท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิต
ภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก  ทางน้ า และทาง
อากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ  เกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทย
สูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎าน
การทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยง
กันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํ ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน๎าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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๕.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการ

เรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 
๕.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎
คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ  

 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู๎ 

๕.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับ

ผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
สํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

๕.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

6. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
6.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบ
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มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับ
พ้ืนที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร  ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

6.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติ
และเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน  
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม 
รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

6.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

7. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
7.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

7.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

7.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎
ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และ
การให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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8. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน า
ระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่     
ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศ
และการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท๎าฐานข๎อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน๎าเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน๎า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับ
พ้ืนที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิง
นโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํ
โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

8.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

8.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎
สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย 
เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

8.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ า
กลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํ
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

8.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท๎าแผนแมํบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและ     
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

8.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน้ าทํวม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
9. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

9.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาค
สํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ     
จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูล
ความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและ
คดีท่ีประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

9.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

9.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

9.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวนรอบปี พ.ศ.2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) “นครแห่งชีวิต และความม่ังคั่ง” 
                       (City of Life and Prosprity) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  การสํงเสริมการทํองเที่ยวเพ่ิมมูลคําเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 5 แนวทางการพัฒนา 

1.1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว  สินค๎า        
และบริการ 
1.2 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชนและ
ท๎องถิ่นเชื่อมโยงสูํระดับสากล 
1.3 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร๎างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ทํองเที่ยว 
1.4 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานและสร๎างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคําการทํองเที่ยวบนฐานการ
มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
1.5 สํงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการทํองเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคําสูงตลอดหํวงโซํคุณคํา และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแหํงอนาคต ภายใต๎ BCG Model  ประกอบด๎วย 4 แนวทางการพัฒนา 

2.1 การสํงเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2.2 สํงเสริมเกษตรแปรรูปมูลคําสูงและนวัตกรรมอาหารแหํงอนาคต 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการให๎มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
2.4 สํงเสริมและพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจใหมํ (BCG Model) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การผลักดันเชียงใหมํสูํการเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแหํงไมซ์ เมืองแหํงสตาร์ทอัพ และ
เมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, 
Startup City, Medicopolis)  ให๎สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการคํา การลงทุน ของ
ภาคเหนือ ประกอบด๎วย 4 แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์บริการทาง
การแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี และนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศ 
3.2 พัฒนาเมืองให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด 
สามารถชํวยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.3 พัฒนาธุรกิจ MICE อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการ MICE ในการบริการจัดการที่ดีและสมบูรณ์อยํางเมืองอาชีพ 
3.4 พัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างขีดความสามารถให๎แกํ Startup SMEs OTOP ให๎มีศักยภาพ
พร๎อมขับเคลื่อนสูํตลาดในและตํางประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล๎านนา ประกอบด๎วย  3 แนวทางการพัฒนา 

4.1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และผู๎ประกอบการในชุมชน 
4.2 สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ภูมิปัญญา และ    
อัตลักษณ์ล๎านนา 
4.3 สํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด๎วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :  การจัดการปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
อยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย 5 แนวทางการพัฒนา 

5.1 ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ ได๎
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
5.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให๎มี
คุณภาพดีขึ้น และพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
5.3 สํงเสริมความเข๎าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข๎อขัดแย๎ง และใช๎
ประโยชน์ จากทรัพยากรอยํางคุ๎มคําในรูปแบบเครือขําย 
5.4 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช๎
พลังงานทดแทนให๎เหมาะสมและยั่งยืน 
5.5 สํงเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือลดฝุุนควันและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 :  การจัดการสาธารณภัย การสร๎างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย  6 แนวทางการพัฒนา 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพด๎านความมั่นคงภายใน มุํงเน๎นการ บูรณาการความรํวมมือของทุก    
ภาคสํวน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด๎านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร๎อมด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
6.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยใช๎กลไกประชารัฐ 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร๎อมเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการ      
มีสํวนรํวมของชุมชน 
6.5 เสริมสร๎างความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ 
6.6 สํงเสริมพัฒนาคนทุกชํวยวัย 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ 
ด้วยการให้บริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 

พันธกิจ 
1) บูรณาการหนํวยงานภายใต๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํและเครือขํายภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรชุมชน ท าการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร๎างสรรค์อยําง       

มีสํวนรํวมด๎วยคุณภาพที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม อยํางเสมอภาค และยั่งยืน 
2) สร๎างความมั่นคงทางด๎านโภชนาการ หํวงโซํอุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงจนสามารถเข๎าสูํระดับการแขํงขันทั้งภายในและตํางประเทศได๎ 
3) ปรับปรุงระบบการใช๎ประโยชน์ฐานข๎อมูลพื้นฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ ด๎วยแผนแมํบทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุํมจังหวัด กลุํม
ภาคเหนือตอนบน กลุํมภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุํมอาเซียนและระบบการตลาดและ
บริโภคของสากลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) สร๎างและปรับปรุงระบบการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหมํด๎วยการ
ให๎บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา ทั้งด๎านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขเชิงรุกและ
ปูองกัน รวมถึงการเตรียมความพร๎อมด๎วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอยํางรอบคอบและเปิดเผยที่ปฏิบัติ 
ได๎ทุกระดับและทันทีอยํางมีธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี 7 ด๎าน แบํงเป็น 27 เปูาประสงค์          
69  ตัวชี้วัด 30 กลยุทธ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ด๎านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มี 3 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์  
2) ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหลํงน้ า มี 4 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์  
3) ด๎านการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร๎อยในชุมชน มี 2 เปูาประสงค์ 6 

ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์  
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4) ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มี 4 เปูาประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์  
5) ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สํงเสริมเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว มี 8 เปูาประสงค์ 18 

ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์  
6) ด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มี 3 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3       

กลยุทธ์  
7) ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีมี 3 เปูาประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร๎างความรอบรู๎ด๎านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง        
ที่คุกคามสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาและสร๎างระบบรับมือและปรับตัวตํอการระบาดของโรคติดเชื้อ     
อุบัติใหมํ และโรคอุบัติซ้ า 
กลยุทธ์ที่ 1.3 สํงเสริมระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเวชศาสตร์ปูองกัน   
ของชุมชนอยํางมีสํวนรํวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหลํงน้ า 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบขนสํงสาธารณะที่ได๎
มาตรฐานครบวงจรภายในและระหวํางชุมชน เชื่อมโยงโครงขํายระบบขนสํงมวลชนเชียงใหมํ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสุขาภิบาลแหลํงน้ าทางระบายน้ า เส๎นทางและระบบน้ าเสริมการผลิต
พ้ืนที่ทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบ น้ าประปาชุมชนให๎ได ๎มาตรฐานทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาบริการ สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ (Public Digital Logistics) ชุมชนด๎วย
เทคโนโลยีทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดการระบบ ขนสํงมวลชน ส าหรับกลุํม นักเรียนและประชาชนอยํางมี       
สํวนรํวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด๎านการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร๎อยในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ ปูองกันและรักษาความ ปลอดภัยอยํางมีสํวนรํวมทั้ง ด๎าน          
สาธารณภัย อุบัติภัยทางธรรมชาติและจากพฤติกรรมมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สํงเสริมการ พัฒนาสมรรถนะหนํวยและ สมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต าบลละชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ปูองกันและ แก๎ไขปัญหายาเสพติดการ รักษาความปลอดภัยตํอชีวิต และ
ทรัพย์สินในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.4 แผนเผชิญเหตุ และจัดการภัยพิบัติท๎องถิ่น ระดับต าบลและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 การอนุรักษ์และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดการเชิง ปูองกันและแก๎ไขมลภาวะทาง อากาศและน้ าจากทางระบาย         
น้ าให๎ได๎เกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดการขยะด๎วย หลักการ Zero Waste Management อยํางยั่งยืน และ         
ผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จําย (Polluter Paying Principle – PPP) 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 สนับสนุนการ ขยายและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาชุมชน และสวนสาธารณะนิเวศชุมชน 
อยํางมีสํวนรํวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สํงเสริมเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว 
กลยุทธ์ 5.1 การประยุกต์ใช๎ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาด๎าน การเกษตรในการผลิต แปรรูป 
และการตลาด 
กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร๎างความ เข๎มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สินค๎า OTOP และ SMEs 
กลยุทธ์ที่ 5.3 สํงเสริมการ ทํองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่ เน๎นคุณคําและความยั่งยืน           
เชิงสุขภาพการแพทย์และการ ทํองเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism – CBT)            
ที่เป็นมิตร ตํอสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ กระจายรายได๎ 
กลยุทธ์ที่ 5.4 สํงเสริมและ พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการ เข๎าใจ 
เข๎าถึงและพัฒนาการ ทํองเที่ยวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 สร๎างมิติการ ทํองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเป็น ผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยวแนว ใหมํ 
(New Normal Tourism Product) สมัยใหมํแบบครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ 5.6 สํงเสริมการ พัฒนาคุณภาพของประชาชน ด๎านความรู๎และทักษะอาชีพ        
เพ่ือปรับตัวเข๎าสูํการ เปลี่ยนแปลงของโลก ด๎วยการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 5.7 สํงเสริมการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู๎ และดูแล     
ผู๎สูงวัย คนพิการหรือ ผู๎ด๎อยโอกาสทางกาย ทางจิต และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5.8 จัดการศึกษาภาคบังคับใน สังกัดองค์การปกครองสํวน ท๎องถิ่นอยํางมีคุณภาพ
ตาม เกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 6.1 อนุรักษ์สถาบัน ทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ยึดโยง            
คนท๎องถิ่นอยูํรํวมกันได ๎อยํางสันติ 

 กลยุทธ์ที่ 6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และ เผยแพรํศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและ โบราณสถาน เข๎ากับการ สํงเสริมการทํองเที่ยว อยํางยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6.3 จัดท าแผนงาน และโครงการสัมพันธ์กับแผน แมํบทการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมืองเกําเชียงใหมํ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร๎าง จิตส านึกของประชาชนใน สถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข 
 กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาและ ประเมินสมรรถนะหลักและ สมรรถนะของบุคลากร องค์การ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7.3 ปรับปรุงการน าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช๎ กับระบบการติดตาม 
ประเมินผล ตรวจสอบและ รายงานผลที่ถูกต๎องชัดเจน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าบง (พ.ศ.2566 – 2570) 
 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

“อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ สู่คุณภาพชีวิตทีด่ี” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น สํงเสริมและพัฒนา 
แหลํงทํองเที่ยว 

2. พัฒนาสํงเสริมเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมสนับสนุนเกษตรปลอดภัย  
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาสินค๎าเกษตรแปรรูป 

3. พัฒนาสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรค  
4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
5. สร๎างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข 
6. ประชาชนมีสํวนรํวมพัฒนาท๎องถิ่น  
7. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย 

 

จุดมุ่งหมาย  
1. ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น มีแหลํงทํองเที่ยว  
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎อยํางเพียงพอมีผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หํางไกลจากโรค 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลรักษา 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. องค์กรภาครัฐและประชาชนมีการบริหารจัดการที่ดี 
6. มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานทีเ่พียงพอ และได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับการขยายตัวของต าบล 

 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลป่าบง  มีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
1.2 พัฒนาสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
1.3  สํงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยวในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมพัฒนาการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลคํา และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการ 
แนวทางการพัฒนา  
2.1  สํงเสริมสนับสนุนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2.2  สํงเสริมและพัฒนาสินค๎าเกษตรแปรรูป  
2.3 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการให๎มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การปูองกันและระงับโรคติดตํอ และพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน  
แนวทางการพัฒนา 
3.1  สํงเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรคและการบริโภคอาหารสะอาด 
3.2  สํงเสริมการเลํนกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน การจัดการ 
ปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

 แนวทางการพัฒนา 
 4.1  สํงเสริมความเข๎าใจสร๎างจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4.2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดมลพิษ ทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตราย  
 4.3  สํงเสริมพัฒนาการใช๎พลังงานทดแทนให๎เหมาะสมและยั่งยืน 

4.4  สํงเสริมการบริการจัดการในชุมชนเพ่ือลดฝุุนควัน และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการสาธารณภัย สร๎างความม่ันคงปลอดภัยและความสงบสุขของ 
ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพด๎านความมั่นคงภายใน มุํงเน๎นการบูรณาการความรํวมมือทุกภาคสํวน 
5.2 ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
5.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
5.4 สํงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 
5.5 สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุํมวัย สงเคราะห์ชํวยเหลือ 
5.6 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริการจัดการบ๎านเมืองที่ดี  และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และแหลํงน้ า 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สร๎างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
6.2 พัฒนาระบบสาธารณูปการ เพ่ือให๎บริการประชาชน 
6.3 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม  
6.4 พัฒนาแหลํงน้ าทางระบายน้ า  
 

2.3 เป้าประสงค์การพัฒนา 
1.  ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
2.  มีแหลํงทํองเที่ยว และเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎อยํางเพียงพอมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.  เกษตรกรและผู๎ประกอบการมีความรู๎ความสามารถในเชิงธุรกิจ 
 5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หํางไกลโรคและบริโภคอาหารสะอาด 
 6. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี 
 7. การสร๎างความตระหนักรู๎ ความเข๎าใจอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     อยํางยั่งยืน 
  8.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  9.  องค์กรภาครัฐและประชาชนมีการบริหารจัดการที่ดี 
  10.  มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่เพียงพอ และได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับการขยายตัวของชุมชน 
 

2.4 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
1. รายได๎จากอาชีพและจากการจ าหนํายสินค๎า และการทํองเที่ยว 
2. สัดสํวนของจ านวนเกษตรปลอดภัย และการเพ่ิมมูลคําสินค๎าการเกษตร 
3. ร๎อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี  
4. สัดสํวนจ านวนขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช๎ใหมํเพ่ิมขึ้น 
5. ร๎อยละของจ านวนขยะมีปริมาณลดลงอยํางตํอเนื่อง 
6. สันสํวนจ านวนของผู๎ใช๎พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
7. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมการในแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
8. ประชาชนมีสํวนรํวมในด๎านความม่ันคงมากข้ึน 
9. รอ๎ยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการเพิ่มข้ึน 
10. ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของหนํวยงาน 
11. ศักยภาพโครงสร๎างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น 

 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และการทํองเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ที่  2.1 พัฒนาสํงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรเพ่ิมมูลคํา 

  กลยุทธ์ที่  2.2 สํงเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู๎ประกอบการ 
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สํงเสริมการพัฒนาสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรค 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สํงเสริมการเลํนกีฬา และการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน การ
จัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 

  กลยุทธ์ที่ 4.1  สํงเสริมความเข๎าใจสร๎างจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล๎อม 
 กลยุทธ์ที่ 4.2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดมลพิษ ทางน้ า ดิน อากาศ  
   ขยะและของเสียอันตราย  
  กลยุทธ์ที่ 4.3  สํงเสริมพัฒนาการใช๎พลังงานทดแทนให๎เหมาะสมและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.4  สํงเสริมการบริการจัดการในชุมชนเพื่อลดฝุุนควัน และเป็นมิตรตํอ 
สิ่งแวดล๎อม 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสาธารณภัย สร้างความม่ันคงปลอดภัยและความสงบสุข
ของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพด๎านความมั่นคงภายใน มุํงเน๎นการบูรณาการความ

รํวมมือทุกภาคสํวน 
กลยุทธ์ที่  5.2 ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ที่  5.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่  5.4 สํงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  5.5 สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุํมวัย สงเคราะห์ชํวยเหลือ 
กลยุทธ์ที่  5.6 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และพร๎อมรับตํอการ

เปลี่ยนแปลง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

และแหล่งน้ า 
กลยุทธ์ที่  6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สร๎างกระบวนการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบสาธารณูปการ เพ่ือให๎บริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม  
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาแหลํงน้ าทางระบายน้ า  

 
2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลป่าบง 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือจุดแข็งที่จะสามารถน าสูํความส าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์ตําง ๆ สอดคล๎องกับ
จดุยืนทางยุทธศาสตร์ แบํงออกได๎ เป็น 3 ด๎านหลัก ควบคูํกับการพัฒนาบริหารจัดการของเทศบาล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเสริมสร้างความ    
น่าอยู่และปลอดภัย 

 สร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

 สํงเสริมการทํองเที่ยว 
 สํงเสริมศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 

 สํงเสริมการกีฬา 
นันทนาการ 

 การรักษาความปลอดภัย 
และการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 ต๎องมีเปูาหมาย เพื่อ

ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 มีการบรหิารยุทธศาสตร ์
 ความสอดคล๎องของ

ยุทธศาสตร์ประเทศกับ
ท๎องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 พัฒนาการศึกษา 
 พัฒนาการสาธารณสุข 

 
 

การพัฒนาทางกายภาพและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
 พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลปุาบง มีความสอดคล๎องกับ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  

ความเชื่อมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุศาสตร์ ความก้าวหน้า กลยทุธ์
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ของเปา้หมาย

จังหวัด จังหวัด  

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ
 วัฒนธรรม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจท้องถิ่น

1. การพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน

1. การอนรัุกษ์ฟื้นฟู สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนรัุกษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
2.  มีแหล่งท่องเที่ยว และ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และการท่องเที่ยว

2. การขับเคล่ือนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 และพัฒนานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ 
BCG Model

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 สาธารณูปโภค และ
แหล่งน้า้

2. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร
 เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป เพิ่มมูลค่า และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และผู้ประกอบการ

  1.  ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้อย่างเพียงพอมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
  2.  เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความสามารถในเชิงธุรกิจ

1. พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตรเพิ่ม
มูลค่า
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ

3 การผลักดันเชียงใหม่สู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมือง
แห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ท
อัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis: 
Smart City, MICE City, 
Startup City, 
Medicopolis)  ให้สามารถ
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการค่า การลงทุน ของ
ภาคเหนอื

3. ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความเรียบร้อย
ในชุมชน

3. การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และพัฒนา
สุขภาพของคนในชุมชน

 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ห่างไกลโรคและบริโภค
อาหารสะอาด
 2. การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี

1. ส่งเสริมการพัฒนา
สุขภาพ ป้องกันและควบคุม
โรค
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และการออก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ
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ความเชื่อมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุศาสตร์ ความก้าวหน้า กลยทุธ์
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ของเปา้หมาย

จังหวัด จังหวัด  

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์  ภูมิ
ปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา

4. ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน การ
จดัการ
ปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)

 1. การสร้างความตระหนกัรู้
 ความเข้าใจอนรัุกษ์การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
     อย่างย่ังยืน

1.  ส่งเสริมความเข้าใจสร้าง
จติส้านกึในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อม
2.  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดมลพิษ 
ทางน้า้ ดิน อากาศ 
   ขยะและของเสียอันตราย 
3.  ส่งเสริมพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและย่ังยืน
4.  ส่งเสริมการบริการ
จดัการในชุมชนเพื่อลดฝุ่น
ควัน และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

5. การจดัการปัญหาฝุ่นควัน
 (PM 2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

5. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

5. การจดัการสาธารณภัย 
สร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

  1.  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงภายใน มุ่งเนน้
การบูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน
2. ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4. ส่งเสริมพัฒนาการจดั
การศึกษา
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
6. การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหล่ือมล้้าทางสังคม
 และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลง
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ความเชื่อมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุศาสตร์ ความก้าวหน้า กลยทุธ์
กับยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ของเปา้หมาย

จังหวัด จังหวัด  

6. การจดัการสาธารณภัย 
การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

6. ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. การบริการจดัการ
บ้านเมืองที่ดี และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และแหล่งน้า้

1.  องค์กรภาครัฐและ
ประชาชนมีการบริหาร
จดัการที่ดี
 2.  มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เพียงพอ และได้
มาตรฐานสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชน

1. พัฒนาระบบการบริหาร
จดัการ สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. พัฒนาระบบ
สาธารณูปการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน
3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
การคมนาคม 
4. พัฒนาแหล่งน้า้ทาง
ระบายน้า้ 

7. ด้านการบริหาร
จดัการบ้านเมืองที่ดี
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3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปุาบง ได๎วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตด๎วยเทคนิค  SWOT Analysis  ดังตํอไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าบง 
ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 

 
1. ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ 
 

1.1 ราษฎรมีรายได๎น๎อยไมํ
เพียงพอตํอการด ารงชีพ 

 
 
 
 
1.2 ผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ า 
 
 
 
1.3 ปัญหาการขาด

ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกลุํม
อาชีพ / ปัญหาการตลาด 

 
 
 
- ราษฎรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม / วํางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- ราษฎรขาดความรู๎ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
- ราษฎรขาดความกระตือรือร๎นในการประกอบอาชีพ 
- ราษฎรขาดแคลนเงินทุนในการผลิต  
- อัตราคําจ๎างแรงงานต่ า 
 
-   ขาดแหลํงน้ าในการเกษตร ต๎องอาศัยน้ าจากล าน้ ากวงซึ่งมีปริมาณน๎อย 
-   น้ าในการเกษตรไมํเพียงพอ เนื่องจากล าเหมืองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม 
-   ภูมิอากาศไมํเอ้ืออ านวย 
-   ขาดพืชพันธุ์ดี / ขาดปุ๋ย 
 
- ราษฎรต าบลปุาบงสํวนใหญํมีอาชีพจักสานไม๎ไผํเป็นอาชีพรอง ผลิตใน

ครัวเรือน ขาดวัตถุดิบในการจักสาน 
- ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจในการท างานระบบกลุํม / ขาดตลาดในการ

จ าหนํายผลผลิตประชาชนขาดการรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจรํวมกันใน
หมูํบ๎าน  ต าบล 

- ต๎นทุนการผลิตสูง 
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ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 
 
2. ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

2.1 ปัญหาการคมนาคมไมํ
สะดวก 
 
 
 
 
 

 
2.2 ปัญหาน้ าทํวมขัง 
 
2.3 ปัญหาไฟฟูา  แหลํ งน้ า 

การบริหารจัดการระบบ
ประปาหมูํบ๎าน   

 
 

 
- ถนนในหมูํบ๎านต าบลบางแหํงคับแคบ มีผิวจราจรกว๎างเพียง 4.00 เมตร  

ไมํมีไหลํทางเนื่องจากอยูํติดกับล าเหมือง เป็นอันตรายตํอผู๎สัญจรไปมา 
โดยเฉพาะรถยนต์ในขณะที่รถวิ่งสวนทางกันบนผิวจราจรที่อยูํในชํวงทางโค๎ง 

-   ถนนในหมูํบ๎านบางสํวนยังเป็นถนนลูกรัง  น้ าทํวมขังในฤดูฝน ถนนเป็น หลุม
เป็นบํอ 

-    สะพานบางแหํงคับแคบและช ารุด 
- ถนนลาดยาง / คอนกรีต บางแหํงช ารุด เป็นหลุมเป็นบํอ 
 
 
- ถนนบางแหํงน้ าทํวมขัง เนื่องจากขาดทางระบายน้ า 
 
-    ราษฎรขยายเขตท่ีอยูํอาศัย 
-    ยังขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
-    ระบบประปาหมูํบ๎าน ยังคงเป็นปัญหาที่สํงผลกระทบตํอประชาชน 
     ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 
 
3.ปัญหาด๎านแหลํงน้ า 

3.1 ปัญหาน้ าดื่มน้ าใช๎ไมํ
สะอาดและไมํทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

 
3.2 ปัญหาน้ าในการเกษตร

ฤดูแล๎งไมํเพียงพอ 
 
 

 

 
 
-    ระบบประปาของหมูํบ๎านใช๎น้ าจากใต๎ดิน ขาดระบบการกรองน้ าที่มีคุณภาพ 
- ขาดงบประมาณในการขยายระบบประปาหมูํบ๎าน 
 
 
-    เกษตรกรใช๎น้ าจาก แมํน้ ากวงในการเกษตร ซึ่งปริมาณน้ ามีน๎อยไมํเพียงพอ 
-   ขาดแหลํงเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ในการเกษตรฤดูแล๎ง/ขาดแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 

ฤดูแล๎ง 
-    ระบบคลองสํงน้ ายังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของเกษตรกร 
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ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 
4.ปัญหาด๎านสังคม 

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

 

4.2  ปัญหาการวํางงาน / 
การอพยพหางานท า 

 
 

4.3 ปัญหายาเสพติด 

 
 

 
 

4.4 ขาดการมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
ราษฎร หมูํบ๎าน ต าบล 
เชํน การจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม กิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญตํางๆ เป็นต๎น 

  
- อุปกรณ์เครื่องเลํนกลางแจ๎งมีสภาพเกําเนื่องจากใช๎มาเป็นเวลานาน 
- บุคลากรไมํเพียงพอตํอการเรียนการสอน 

 
 

-    ขาดความรู๎ในการประกอบอาชีพ 
-    การจ๎างงานมีน๎อย / อัตราคําจ๎างแรงงานต่ า 
- ไมํมีแหลํงงานในพื้นที ่
- มีแรงงานตํางด๎าวมาอาศัยอยูํในพื้นท่ีจ านวนมาก 

-     มีการระบาดการใช๎ยาเสพติดในกลุํมเยาวชน 
- ครอบครัวขาดความเข๎าใจ 
- ขาดสถานที่ในการออกก าลังกาย/จัดกิจกรรมรํวมกันของเยาวชน 
- เยาวชนขาดจิตส านึก ไมํใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ขาดกิจกรรมรํวมกัน 
-    ราษฎรขาดจิตส านึกในการเป็นพลเมืองด ี
 
-  ประชาชนไมํมีเวลาวํางต๎องประกอบอาชีพ ขาดแรงจูงใจ 
-  ประชาชนขาดความเข๎าใจในการมีสํวนรํวมเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น  
-  ประชาชนละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน 
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ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 
 
5. ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5.1 ประชาชนขาดโอกาสทาง
การศึกษาท้ังในและนอก
ระบบอยํางตํอเนื่อง 

5.2  จารีตประเพณีดั้งเดิมถูก
ละเลย 

5.3  ปัญหาการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาท๎องถิ่นมีน๎อย 

5.4  ผู๎ปกครองเด็กใน ศพด. /   
โรงเรียนมีรายได๎น๎อย 

 
 
 

- ราษฎรไมํใสํใจที่จะศึกษาหาความรู๎ใสํตัว เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการ  
ประกอบอาชีพ 

- ครัวเรือนยากจนท าให๎เด็กขาดโอกาสเรียนตํอในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

-    ราษฎรมองไมํเห็นคุณคําจึงไมํใสํใจในการอนุรักษ์ 
 

-   สังคมปัจจุบันเป็นสังคมเมืองตัวใครตัวมัน การใสํใจชํวยเหลือซึ่งกันและกัน    
มีน๎อย 

- ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสํงผลให๎ราษฎรต๎องประกอบอาชีพ ไมํมีเวลาวํางเข๎า
รํวมกิจกรรมท๎องถิ่น  

 
 
 

ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

6.1 ปัญหาการทิ้งขยะไม ํ
เป็นที่เป็นทาง 

6.2 ล าน้ าตื้นเขิน 

 

 

6.3 ปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

 
 
 

- ราษฎรขาดจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

-    มีวัชพืชปกคลุม 
-    ประชาชนทิ้งขยะไมํเป็นที่เป็นทาง 
-    ประชาชนทิ้งขยะลงล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
 
- ประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการก าจัดขยะมูลฝอย อยํางถูกวิธี  

ใช๎การเผาแทนการฝังกลบเนื่องจากมีต๎นทุนสูง  
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ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 

 
7. ปัญหาด๎านสาธารณสุข 

7.1 ขาดสถานที่ เจ๎าหน๎าที่
ในการให๎บริการด๎าน
สาธารณสุข/ขาดเครื่องมือทาง
การแพทย์ทันสมัย 

7.2 ราษฎรไมํได๎รับการ
คุ๎มครองด๎านการ
รักษาพยาบาล 

     7.3  ขาดแคลนอุปกรณ์และ 
   สถานที่ในการออกก าลังกาย 

7.3 ขาดระบบระบายน้ า
สาธารณะ และน้ าเสียท าให๎น้ า  
ขังทํวม 

 
 
-  เทศบาลต าบลปุาบง มีจ านวนหมูํบ๎าน 6 หมูํบ๎าน  มีสถานีอามัยเพียงแหํงเดียว  
   ซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
-  ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณในการด าเนินการบริการด๎านสาธารณสุขอยํางเพียงพอ 

-  ราษฎรสํวนใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการประกันสุขภาพ 
 
 

- ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ไมํมีพ้ืนที่สวนสาธารณะส าหรับออกก าลังกาย 
 

-  น้ าทํวมขังในชุมชนเนื่องจากเป็นที่ลุํมขาดระบบระบายน้ าที่ดี 
 

 
 

ปัญหา / ข้อจ ากัด สภาพปัญหา 

 

8. ปัญหาด๎านการเมือง        
การบริหาร  

 8.1 การบริหารราชการ 
งบประมาณไมํเพียงพอตํอการ
ด าเนินการในด๎านตํางๆ  และ
ตามนโยบายรัฐบาล 

 
 
 

-  ปัญหาระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ การบริหารงานบุคคล 
วัฒนธรรม และคํานิยมในการบริหารภาครัฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

   ในการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน ศักยภาพ และข๎อจ ากัดในการพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาบง  
ได๎ใช๎เทคนิคการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) SWOT เป็นค ายํอในภาษาอังกฤษ 

    S = Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ปัจจัยภายในตําง ๆ ที่ชํวยให๎การพัฒนาในระยะยาวของ
เทศบาลต าบลปุาบงประสบผลส าเร็จ 

    W = Weaknesses หรือจุดอํอน หมายถึง ปัจจัยภายในตําง ๆ ที่หากไมํได๎รับการแก๎ไข 
อาจเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลต าบลปุาบง  และท าให๎การพัฒนาอาจไมํประสบ
ผลส าเร็จตามแผนที่วางไว๎ 

    O = Opportunities หรือโอกาส หมายถึง   ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกที่เป็นประโยชน์ตํอ 
การพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลต าบลปุาบง    ปัจจัยเหลํานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  เทศบาลต าบล
ปุาบง จะต๎องติดตาม  คาดคะเน  และหาโอกาสที่จะน าเอาปัจจัยเกื้อหนุนเหลํานั้นมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนาในระยะยาวให๎มากท่ีสุด 

    T = Threats หรือภัยคุกคาม หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคและข๎อจ ากัดตํางๆ ที่อาจจะ
เป็นอุปสรรคหรือเป็นผลเสียตํอการพัฒนาในระยะยาวของเทศบาลต าบลปุาบง 

SWOT  Analysis  เป็นเทคนิคที่ใช๎กันมากในการบริหารธุรกิจ  และตํอมาได๎ถูกน ามาใช๎โดยสํวน
ราชการหลายแหํงในการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และข๎อจ ากัดของการพัฒนา เชํน การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกลุํมจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น การน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT มา
ใช๎ในการประเมินศักยภาพ  ความพร๎อมและปัจจัยเกื้อหนุน  และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลปุาบง นอกจากจะชํวยให๎เข๎าใจได๎งํายและมองเห็นภาพได๎ชัดเจนอีกด๎วยซึ่งจากการใช๎เทคนิค  SWOT มา
วิเคราะห์สถานการณ์ของเทศบาลต าบลปุาบง ซึ่งได๎สรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมด   6  หมูํบ๎าน  ดังนี้  

การวิเคราะห์โดยเทคนิค SWOT นี้  ได๎ใช๎รํวมกับการวิเคราะห์ข๎อมูลพ้ืนฐานในด๎านตําง ๆ ของเทศบาล
ต าบลปุาบง  ทั้งทางด๎านสภาพทั่วไป ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ด๎านเศรษฐกิจ   ด๎านสังคม ด๎านการเมืองการ
บริหาร  และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งได๎รวบรวมขึ้นเพ่ือน าเสนอในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอเทศบาลต าบลปุาบง ในการน าไปใช๎ในงานด๎าน อ่ืน ๆ เชํน 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี การจัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดท าเอกสารบรรยายสรุปและการวางแผนทางการ
บริหารทั่ว ๆ ไป 

จุดแข็ง ( Strengths ) 
1. ราษฎรตื่นตัวมีสํวนรํวมในการพัฒนา ประชาชนให๎ความสนใจเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมจ านวนมาก 
2. มีกลุํมการเกษตร และกลุํมผู๎สูงอายุ ที่มีความเข๎มแข็ง 
3. มีการท าการเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจคือการท าสวนล าไย   
4. มีแหลํงน้ าท าการเกษตรเพียงพอในการท าการเกษตร 
5. มีภูมิปัญญาชาวบ๎านในการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานไม๎ไผํ 

จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
1. กลุํมอาชีพมีหลายกลุํม  แตํไมํมีความเข๎มแข็ง  ยังไมํมีความชัดเจนในการบริหารกิจการ 
2. มีปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ขยะ  มลภาวะทางอากาศ 
3. มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจไมํเพียงพอ 
4. ขาดตลาดรองรับในสินค๎าทางการเกษตรและสินค๎าผลิตภัณฑ์ OTOP 
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5. กลุํมองค์กรชุมชนยังไมํเข๎มแข็ง  ยังไมํมีความสามัคคีกัน 
6. ขาดสถานที่ในการรวมกลุํมเพื่อประกอบกิจกรรมรํวมกัน 
7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีแหลํงมั่วสุม มีจุดเสี่ยง 

 

โอกาส ( Opportunities ) 
1. จังหวัดสํงเสริมให๎ท าเมืองนําอยูํ 
2. เชียงใหมํมีแหลํงทํองเที่ยวที่หลากหลาย  และเป็นที่รู๎จัก เชํน เวียงกุมกาม 
3. สารภีมีพืชเศรษฐกิจที่ข้ึนชื่อ (ล าไย) 
4. มีหมูํบ๎านที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานไม๎ไผํ สามารถพัฒนาเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวได๎ 
5. วัดยังเป็นศูนย์กลางของประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีดีงาม 
6. สํวนราชการที่อยูํในเทศบาลต าบลปุาบง สามารถมีการประสานงานขอความชํวยเหลือได๎งํายขึ้น 
 

ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม ( Threats ) 
1. งบประมาณมีน๎อย 
2. การขยายตัวของชุมชน 
3. การบังคับใช๎กฎหมายยังไมํจริงจัง    
4. ประชาชนยังไมํมีความเข๎าใจถึงหลักเกณฑ์การรวมกลุํมเพ่ือด าเนินกิจกรรมตําง ๆ  ขาดการสํงเสริม  

พัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํม 
5. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านการตลาด/การสํงออก 
6. หนํวยงานภาครัฐมีบุคลากรไมํเพียงพอที่จะด าเนินการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
7. เกิดโรคระบาด เป็นวงกว๎างยากตํอการควบคุม  
8. แรงงานตํางด๎าวเข๎ามาในพื้นที่มีจ านวนมาก 
9. ปัญหาภัยธรรมชาติ 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 
 มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน  สร๎างกระแส
เศรษฐกิจพอเพียงอยํางมีทิศทาง พัฒนากิจกรรมตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม ตั้งแตํระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง รํวมพัฒนาองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎และขยายผลไปสูํการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจ อาทิ โครงการสํงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  กํอสร๎างศูนย์แสดงและจ าหนําย
สินค๎า OTOP  โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนจัดท าบัญชี
รายรับรายจํายครัวเรือน เป็นต๎น   

2.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปลูกจิตส านึกให๎ความรู๎แกํประชาชนให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและระบบการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมโดยให๎ชุมชน
ด าเนินการด๎วยตนเองมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ การตราเทศบัญญั ติ ออกกฎเพ่ือ
ควบคุมและสํงเสริมการจัดตั้งเครือขํายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และให๎
ความส าคัญเรื่องการจัดการขยะอยํางถูกวิธีลดการเผาขยะ การคัดแยกขยะกํอนทิ้ง สํงเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ทุกครัวเรือน เป็นต๎น 
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 3.  ด้านสังคม 
 -  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งทั้งทางรํางกายและจิตใจของคนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย  เชํน การแขํงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน รวมทั้งการสํงเสริมการพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน) เป็นต๎น 
 จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขอนามัยและการสาธารณสุขที่ดีของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย กิจกรรมที่ได๎
ด าเนินการ ได๎แกํ พํนหมอกควันก าจัดแมลงวันและยุง, จัดซื้อทรายอะเบทเพ่ือท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุง, ออก
ตรวจตลาดและสถานประกอบการจ าหนํายอาหาร เป็นต๎น 
 
 -  การสังคมสงเคราะห์ 
 ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ รํวมถึงผู๎ด๎อยโอกาสทุกคนในเขตเทศบาลได๎รับสวัสดิการสังคม สามารถ
พ่ึงพาตนเองได๎ และด ารงชีพอยํางมีสุข โดยสํงเสริมด๎านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ เป็นต๎นอยํางทั่วถึงและ
ตํอเนื่อง 
 -  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 กระตุ๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ปลูกจิตส านึกและความรับผิดชอบตํอ
สํวนรวม พัฒนาเครือขํายชุมชน อาสาสมัคร (สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน) ในการเฝูาระวัง 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด โดยรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแก๎ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดในการก าหนด
มาตรการปูองกันและแก๎ไขอยํางตํอเนื่องและจริงจัง ตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน สังคมอยํางเป็นระบบ 
 -  การส่งเสริมการศึกษา 
 การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  พร๎อมทั้งเสริมสร๎าง
สภาพแวดล๎อมแหลํงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับเพ่ือก๎าวไปสูํสังคมแหํง
การเรียนรู๎ 
 4.  ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สํงเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์  และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให๎คง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมล๎านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคล และกลุํมบุคคลให๎มีสํวนรํวมสืบสานประเพณีท๎องถิ่น
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาและสร๎า งสรรค์งานศิลปะแขนงตํางๆ                
ที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เชํน การจัดท าโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ  โครงการประเพณียี่เป็ง  
เป็นต๎น 

5.  ด้านการเมืองการบริหาร 
 -  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  

ในการปรับกระบวนทัศน์ ปลูกจิตส านึก สร๎างขวัญและก าลังใจการท างานที่มุํงสูํประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยประชาชนได๎รับความพึงพอใจสูงสุด โดยสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให๎บุคลากรของเทศบาลต าบล
ปุาบงศึกษาตํอระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  รวมทั้งการจัดสํงบุคลากรประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนาองค์กรให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 



- 50 - 
 

-  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   
พัฒนาประสิทธิภาพโดยมุํงเน๎นความคุ๎มคําในการปฏิบัติภารกิจ เน๎นการบริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู๎รับบริการเป็นหลัก และด าเนินการควบคูํไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข๎าราชการให๎ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การรับผิดชอบตํอสํวนรวม การพร๎อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง กับการ
เปิดเผยข๎อมูลขําวสารอยํางเครํงครัด ตลอดจนสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการและ
ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน 

6.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน

ด๎านการทํองเที่ยว รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ให๎มีประสิทธิภาพ พัฒนาและบ ารุงรักษาแหลํงน้ า ระบบประปา 
การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร โดยสามารถบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงแกํประชาชน  
ดังนี้    

-  ด๎านถนน  ครอบคลุมร๎อยละ 90 ของพ้ืนที่ (เนื่องจากถนนในเขตเทศบาลต าบลปุาบง บางสายอยูํใน
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท)           

-  ด๎านไฟฟูาและแสงสวําง  ครอบคลุมร๎อยละ 90 ของพ้ืนที่ (เนื่องจากถนนในเขตเทศบาลต าบล         
ปุาบงบางสายอยูํในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และการติดตั้งไฟฟูาต๎องขออนุญาตจากการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอสารภี)           

-  ด๎านประปา  ครอบคลุมร๎อยละ 100 ของพ้ืนที่  (เนื่องจากบางแหํงเป็นน้ าประปาหมูํบ๎าน และการประปา
สํวนภูมิภาค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์

อปท.ในเขต

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ของ

เทศบาลต าบลปา่บง

เทศบาลต าบลปา่บง

ความก้าวหน้า

ของเปา้หมาย

กลยทุธ์

ผลผลติ / โครงการ

ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม

1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน 

2.การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
ภายใต้ BCG Model 

3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมอืง
อัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ 
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE 
City, Startup City, Medicopolis)  ให้
สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค่า 

 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์  ภูมิปัญญา และอัต
ลักษณ์ล้านนา 

5.  การจัดการปัญหาฝุ่นควัน 
(PM 2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  

6. การจัดการสาธารณภัย การ
สร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า 

3. ด้านการป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการรักษา
ความเรียบร้อยในชุมชน 

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6.  ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

 1.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ส่งเสริมและพัฒนาการ

2. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร 
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปร
รูป เพิ่มมูลค่า และพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและ

3. การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และพัฒนาสุขภาพ
ของคนในชุมชน  

4.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การ
จัดการ 

5. การจัดการสาธารณภัย สร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและความ
สงบสุขของ 
ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

6. การบริการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2.  มีแหล่งท่องเที่ยว และ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และการท่องเที่ยว 

 1.  ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้อย่างเพียงพอมีผลผลติ
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
  2.  เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความสามารถในเชิงธุรกิจ 

1. พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตรเพิ่ม
มูลค่า 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ห่างไกลโรคและบริโภคอาหาร
สะอาด 
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ี

1. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรค 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬา และ
การออก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 

  1. การสร้างความตระหนักรู ้ความ
เข้าใจอนุรักษ์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
     อย่างยั่งยืน 

1.  ส่งเสริมความเข้าใจสร้างจิตสา้นึกในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมที่เกิด
มลพิษ ทางน้้า ดิน อากาศ  
   ขยะและของเสียอันตราย  
3.  ส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและยั่งยืน 
4.  ส่งเสริมการบริการจัดการในชุมชนเพื่อ
ลดฝุ่นควัน และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

  1.  ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
ภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมอื
ทุกภาคส่วน 
2. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุก
กลุ่มวัย สงเคราะห์ช่วยเหลือ 
6. การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม และพร้อมรับต่อการ

1.  องค์กรภาครัฐและประชาชนมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
 2.  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เพียงพอ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และการคมนาคม  
4. พัฒนาแหล่งน้้าทางระบายน้้า  

ผลผลิต / โครงการ ผลผลิต / โครงการ ผลผลิต / โครงการ ผลผลิต / โครงการ ผลผลิต / โครงการ ผลผลิต / โครงการ 



 

 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
สนับสนุน

1 บริการชุมชนและสังคม
สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน

ทต.ปา่บง

การศึกษา

การเกษตร

2 เศรษฐกจิ การเกษตร ทต.ปา่บง

3
 การป้องกนัและระงับโรคติดต่อ 
และพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ทต.ปา่บง

สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน
ศึกษา

4 บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ทต.ปา่บง

รักษาความสงบภายใน

การด าเนินงานด้านอื่น ๆ งบกลาง

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน

5

 การจดัการสาธารณภัย สร้างความ
มัน่คงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ทต.ปา่บง

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

สร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน

การด าเนินงานด้านอื่น ๆ งบกลาง

6
การบริการจดัการบ้านเมืองที่ดี และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า

ด้านบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ทต.ปา่บง

ด้านเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรม
และโยธา

ทต.ปา่บง อบจ.

รวม 6    ยทุธศาสตร์ 4  ดา้น 9  แผนงาน

ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ

1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

แผนงานดา้น

 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยา่งยั่งยนื การจดัการ
ปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5)

ที่ ยทุธศาสตร์

ส่วนที่ 3

การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ



 

 

แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สบืสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณ ีภมูปิัญญา
ท้องถ่ิน สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
     1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 9 646,000 9 656,000 9 628,000 9 628,000 9 628,000 45 3,186,000

รวม 9 646,000 9 656,000 9 628,000 9 628,000 9 628,000 45 3,186,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร
เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป เพ่ิมมลูค่า และ
พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการ
     2.1 แผนงานการเกษตร 3 80,000 2 70,000 2 70,000 3 80,000 2 70,000 12 370,000

รวม 3 80,000 2 70,000 2 70,002 3 80,000 2 70,000 12 370,000

ยทุธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์การป้องกันและระงับ

โรคตดิตอ่ และพัฒนาสขุภาพของคนในชมุชน

      3.1 แผนงานสาธารณสุข 8 385,000 6 345,000 6 360,000 7 370,000 7 345,000 34 1,805,000
รวม 8 385,000 6 345,000 6 360,000 7 370,000 7 345,000 34 1,805,000

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000

เทศบาลต าบลปา่บง

รวม  5  ปีปี 2568 ปี 2570ปี 2569ปี 2567

 แบบ ผ.01

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ปี 2566



ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  5  ปีปี 2568 ปี 2570ปี 2569ปี 2567ปี 2566

     4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

     4.4  แผนงานสาธารณสุข 7 2,210,000 7 2,203,000 7 2,195,000 7 2,195,000 7 2,195,000 35 10,998,000
รวม 11 2,420,000 11 2,413,000 11 2,405,000 11 2,405,000 11 2,405,000 55 12,048,000

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การจัดการ

สาธารณภัยสร้างความมั่นคงปลอดภัย และ

ความสงบสุขของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     5.1 แผนงานการศึกษา 10 3,040,000 9 2,940,000 9 2,940,000 9 2,940,000 9 2,940,000 46 14,800,000

     5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 1,320,000 6 870,000 7 1,020,000 6 870,000 6 870,000 32 4,950,000

     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 3,000,000

     5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 190,000 3 210,000 5 280,000 3 220,000 5 256,000 19 1,156,000

รวม 21 5,150,000 19 4,620,000 22 4,840,000 19 4,630,000 21 4,666,000 102 23,906,000

ยทุธศาสตร์ที ่6 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
บ้านเมืองทีด่ ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค และแหลง่น้ า
     6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 13 530,000 13 740,000 15 1,140,000 15 1,075,000 14 1,040,000 70 4,525,000

รวม 13 530,000 13 740,000 15 1,140,000 15 1,075,000 14 1,040,000 70 4,525,000

รวมทั้งสิน้ 65 9,211,000 60 8,844,000 65 9,443,002 64 9,188,000 64 9,154,000 318 45,840,000



ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์สง่เสริมพัฒนาการเกษตร
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เพ่ิมมลูค่า และ
พัฒนาศักยภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการ
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 60,000 2 50,000 2 70,000 3 80,000 2 70,000 12 330,000

รวม 3 60,000 2 50,000 2 50,002 3 80,000 2 70,000 12 330,000

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การจดัการ

สาธารณภยัสร้างความมัน่คงปลอดภยั และ

ความสงบสขุของชมุชน พัฒนาคุณภาพชวีติ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 190,000 7 270,000 6 305,000 6 270,000 7 300,000 31 1,335,000

รวม 5 190,000 7 270,000 6 305,000 6 270,000 7 300,000 31 1,335,000

ยทุธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค และแหลง่น้ า
     6.1 แผนงานเคหะและชมุชน
           หมู่ที่ 1  บ้านไชยสถาน 10 5,150,500 7 3,511,000 8 3,603,000 5 2,549,000 0 0 30 14,813,500

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี

 แบบ ผ.01/1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลป่าบง

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน



ยทุธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี

           หมู่ที่ 2  บ้านล้องดอนชยั 17 3,084,200 4 2,787,000 8 1,651,000 4 845,000 2 328,000 35 8,695,200

           หมู่ที่ 3  บ้านศรีค าชมภู 12 1,206,800 5 766,400 3 1,553,000 2 862,000 0 0 22 4,388,200

           หมู่ที่ 4  บ้านป่าบงหลวง 8 5,700,000 4 1,822,900 4 592,000 3 1,893,000 3 2,284,000 22 12,291,900

           หมู่ที่ 5  บ้านเทพาราม 12 1,689,000 6 1,256,000 6 3,990,500 5 1,458,000 2 508,000 31 8,901,500

           หมู่ที่ 6  บ้านสุพรรณ 8 904,000 4 574,000 2 241,000 3 3,259,000 3 1,363,000 20 6,341,000

รวม 67 17,734,500 30 10,717,300 31 11,630,500 22 10,866,000 10 4,483,000 160 55,431,300

รวมทั้งสิ้น 75 17,984,500 39 11,037,300 39 11,985,502 31 11,216,000 19 4,853,000 203 57,096,300



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง
เพือ่ร่วมสืบสาน
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี ให้คงอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

กองการศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณีปี
ใหมเ่มือง

เพือ่ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้คงอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 140,000 150,000 0 0 0 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาความรู้เสริม
ภมูปิญัญาประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง

เพือ่ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้คงอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 0 0 120,000 120,000 120,000 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรม 
ประเพณีถวายเทียนพรรษา

เพือ่ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้คงอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 1  การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ินส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชวีิต การศึกษา ส่งเสรมิเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาตวิัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยา

เสพติดและสนบัสนนุงานกฬีา
ต าบล

เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมการเล่นกฬีา

ประชาชนมสุีขภาพดี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สุขภาพดีขึน้ ประชาชนมสุีขภาพดี กองการศึกษา

6 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา
ประชาคมต้านยาเสพติด
อ าเภอสารภี

เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมการเล่นกฬีา

ประชาชนมสุีขภาพดี 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สุขภาพดีขึน้ ประชาชนมสุีขภาพดี กองการศึกษา

7 สนบัสนนุสภาวัฒนธรรม
อ าเภอสารภี

เพื่อร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยใหค้งอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

กองการศึกษา

8 อดุหนนุอ าเภอสารภ ีตาม
โครงการจัดกจิกรรมสืบสาน
ประเพณีปใีหมเ่มอืง

เพื่อร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยใหค้งอยู่

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม

สนบัสนนุและมี
ส่วนร่วมจัดกจิกรรม

ส านกัปลัด

9 อดุหนนุอ าเภอสารภโีครงการ
จัดขบวนแหร่ถบปุผาชาติตาม
โครงการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ

เพื่อสนบัสนนุ
กจิกรรมของอ าเภอ

เศรษฐกจิในอ าเภอดี
ขึน้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เศรษฐกจิดีขึน้ เศรษฐกจิในอ าเภอ
ดีขึน้

ส านกัปลัด

10 อดุหนนุจังหวัดตามโครงการ
จัดงานมหกรรมไมด้อกไม้
ประดับ

เพื่อสนบัสนนุ
กจิกรรมของจังหวัด

เศรษฐกจิในจังหวัดดี
ขึน้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เศรษฐกจิดีขึน้ เศรษฐกจิในจังหวัด
ดีขึน้

ส านกัปลัด

646,000 656,000 628,000 628,000 628,000

(ผลผลิตของโครงการ)

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ่)
งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมการ
ปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดิน

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
ดูแลดิน

ดินมคุีณภาพดี 10,000 0 0 10,000 0 คุณภาพดินดี เกษตรกรรู้จัก
การดูแลดิน

ส านกัปลัด

2  โครงการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

เพื่อเปน็ศูนย์ความรู้
ด้านการเกษตร

มคีวามรู้
เกีย่วกบั
การเกษตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มคีวามรู้มากขึน้ มศูีนย์บริการ
ประชาชน

ส านกัปลัด

3 โครงการปอูงกนัและ
ควบคุมโรคระบาด โรค
พืชทางการเกษตร

เพื่อเปน็การส่งเสริม
การประกอบอาชีพใหแ้ก่
เกษตรกร

มผีลผลิตที่ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มรีายได้เพิ่มขึน้ สนบัสนนุ
อาชีพให้
เกษตรกร

ส านกัปลัด

80,000 70,000 70,000 80,000 70,000

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การศึกษา ส่งเสรมิเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 2  ส่งเสรมิพัฒนาการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรปู เพ่ิมมลูค่าและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การขบัเคลือ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรปู มลูค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนานวัตกรรม อาหารแห่งอนาคต ภายใต ้BCG Model

2.1  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ และ

ปอูงกนัโรคติดต่อจาก
สัตว์ที่เปน็พาหะน าโรค

เพื่อควบคุมโรค และ
ปอูงกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อจากสัตว์ที่
เปน็พาหะน าโรคในพื้นที่

หนว่ยงานรัฐ 
เอกชน และ
พื้นที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
ต าบลปาุบง

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 100 ชุมชน
มคีวามเข้มแข็ง และ
มส่ีวนร่วมในการ
ควบคุมโรคติดต่อ
จากสัตว์ที่เปน็พาหะ
น าโรค

ประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ชุมชนมีความ
เขม้แขง็สามารถควบคุมโรค
 และปอูงกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อจาก
สัตวท์ี่เปน็พาหะน าโรคใน
พืน้ที่ได้

ส านกัปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลป่าบง

3. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 3  การป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ และพัฒนาสุขภาพของคนในชมุชน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  การผลักดนัเชยีงใหมสู่ก่ารเป็นเมอืงอัจฉรยิะ เมอืงแห่งไมซ์ เมอืงแห่งสตารท์อัพ และเมอืงนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถรองรบัการ
เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการรณรงค์ปอูงกนั

 และระงับโรคติดต่อ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ
ตระหนัก มีความรู้ ความ
เขา้ใจที่ถกูต้องเกีย่วกบั
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และมี

การเฝูาระวงั ปอูงกนั และ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019(COVID-19)

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลปาุบง 
ทั้ง 6 หมูบ่า้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมคีวาม
ตระหนกั มคีวามรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และ

ได้รับการปอูงกนั 
และควบคุมโรค

ประชาชนมคีวาม
ตระหนกั มคีวามรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบั
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

และได้รับการปอูงกนั 
และควบคุมโรค

ส านกัปลัด

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เพือ่สร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในการเฝูา
ระวัง ปูองกัน และควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พืน้ที่

สุนขัและแมว
ในพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาล
ต าบลปาุบง

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100 สุนัขและ
แมวในพืน้ที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปาุบง 
ได้รับการขึน้ทะเบยีน 
และได้รับบริการฉดี
วคัซีนปอูงกนัโรคพษิ
สุนัขบา้ และไม่มีรายงาน
การเกดิโรคพษิสุนัขบา้
ในพืน้ที่ต าบลปาุบง

สุนขัและแมวในพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลปาุบง ได้รับการ
ขึน้ทะเบยีน และได้รับ
บริการฉีดวัคซีนปอูงกนั
โรคพิษสุนขับา้ และ

ส านกัปลัด

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการรณรงค์ปอูงกนั

โรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบั
โรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รวมถึงทราบ
วิธีการปอูงกนัการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่าง
ถูกวิธี

กลุ่มผู้น า
ชุมชน 
สถาบนัการศึก
ษา และ
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลปาุ
บง จ านวน 
50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ และ
เข้าถึงข้อมลูด้านการ
ปอูงกนัเกีย่วกบัโรค
เอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

ประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และทักษะในการ
ปอูงกนัตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภยัจาก
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ ์ทราบวธิกีาร
ปอูงกนัการแพร่ระบาดของ
โรคได้อยา่งถกูต้อง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การท ากจิกรรมปอูงกนัโรค
ของทุกกลุ่มวยั

ส านกัปลัด

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งเสริม

สุขาภบิาลอาหาร
เพือ่ใหผู้้ประกอบกจิการ
ร้านอาหาร มีความรู้ ความ
เขา้ใจในเร่ืองการสุขาภบิาล
ด้านอาหารและน้ า สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏบิติังาน และควบคุม ดูแล
 บริหารจดัการ พฒันาสถาน
ประกอบกจิการด้านอาหาร
ใหไ้ด้มาตรฐาน และออก
ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการร้านอาหาร และ
แผงลอย เกบ็ตัวอยา่งอาหาร
 ตรวจสารปนเปือ้น เพือ่เฝูา
ระวงั และปอูงกนัโรคจาก
อาหารเปน็ส่ือ

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
และแผงลอย 
โรงอาหารของ
โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 60 
คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ผู้
ประกอบกจิการด้าน
อาหาร มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในเร่ือง
การสุขาภบิาลด้าน
อาหารและน้ า และ
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร และแผง
ลอยได้รับการตรวจ
ประเมนิ

ผู้ประกอบกจิการด้าน
อาหาร มีความรู้ ความ
เขา้ใจในเร่ืองการสุขาภบิาล
ด้านอาหารและน้ า สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏบิติังาน และควบคุม 
ดูแล บริหารจดัการ และ
พฒันาสถานประกอบ
กจิการด้านอาหารใหไ้ด้
มาตรฐาน และสถาน
ประกอบการร้านอาหาร 
และแผงลอยได้รับการ
ตรวจประเมิน

ส านกัปลัด

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน 
(อย.นอ้ย)

เพื่อใหก้ลุ่มนกัเรียน อย.
นอ้ยได้มคีวามรู้เร่ือง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
สามารถเลือกซ้ือเลือก
บริโภคได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภยั สามารถ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไป
ยังเพื่อนนกัเรียน และ
ครอบครัว และเพื่อให้
เด็กนกัเรียนมนี้ าหนกั
และส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวแทน
นกัเรียน
โรงเรียนวัด
เทพาราม 
โรงเรียนวัดศรี
ค าชมภ ูและ
ครูผู้ดูแล 
จ านวน 60 คน

15,000 0 15,000 0 0 ร้อยละ 80 นกัเรียน
มคีวามรู้เกีย่วกบัการ
บริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพที่ดี และร้อย
ละ 70 เด็กนกัเรียน
มนี้ าหนกัและส่วนสูง
ตามเกณฑ์

นักเรียนมีความรู้เกีย่วกบั
การบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพที่ดี เช่น ไม่บริโภค
น้ าอดัลม ไม่บริโภคอาหาร
ขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม้ 
การใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
อยา่งถกูต้อง อา่นฉลาก
อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง
กอ่นใช้ มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ และร้านค้าใน
โรงเรียนมีการจ าหน่าย
สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ส านกัปลัด

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น และ
การช่วยเหลือชีวิตขัน้
พื้นฐาน

เพือ่ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และบุคคลใกล้ตัวได้อย่าง
ปลอดภัยก่อนถึง
โรงพยาบาล เพือ่เป็นการ
ลดความเส่ียงต่อการ
เสียชีวิต และลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม

คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
เทบาลต าบล
ปาุบง 
พนกังาน
เทศบาล
ต าบลปาุบง 
พนกังานจ้าง
เทศบาล
ต าบลปาุบง 
และผู้น าชุมชน
 จ านวน 60 
คน

25,000 0 0 25,000 0 ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับ
การอบรมฝึกอบรม
ปฏบิติัการช่วยชีวิต
ขัน้พื้นฐานได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล 
และลดอตัราการ
เสียชีวิตด้วย
ภาวการณ์หยุด
หายใจกะทันหนัลด
นอ้ยลง

ผู้เขา้รับการอบรมตระหนักรู้
 และเขา้ใจในการมีส่วนร่วม
ในการช่วยชีวติขัน้พืน้ฐาน 
มีความรู้และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
สามารถช่วยเหลือตนเอง 
และบคุคลใกล้ตัวได้อยา่ง
ถกูวธิกีอ่นถงึโรงพยาบาล 
สามารถลดความเส่ียงต่อ
การเสียชีวติและลด
ค่าใช้จา่ยทางด้านค่า
รักษาพยาบาลในกรณี
ฉกุเฉนิที่อาจเกดิขึน้ได้

ส านกัปลัด

8 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น ส าหรับการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนหมู่
ที่ 1 - 6 
งบประมาณ
หมูบ่า้นละ 
20,000.- 
บาท

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่หมู่
ที่ 1- 6 มคีวามรู้ 
และได้รับการตรวจ
สุขภาพ และมี
สุขภาพดีขึน้

ประชาชนมสุีขภาพดีขึน้ ส านกัปลัด

385,000 345,000 360,000 370,000 345,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข

(ผลผลิตของ
โครงการ)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกล าเหมือง 

และก าจดัวชัพืชในล า
เหมืองสาธารณประโยชน์

เพือ่รักษาล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ พืน้ที่เกษตรมีน้ าใช้ทั่วถึง

มีน้ าใช้อยา่งทั่วถึง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้ าใช้อยา่งทั่วถึง มีน้ าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สร้างความสามัคคี และมีส่วนร่วม
ในการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนต าบล  ปุาบง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีทรัพยากร  ธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น

มีทรัพยากร  ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  4  ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
4. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลปา่บงที่ 4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 6  การจดัการปญัหาฝุ่นควนั (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณ

4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ปูองกัน

แก้ไขปัญหาหมอกควนัและ
ไฟปุา

เพือ่ลดปัญหามลพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และลดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ

ท าให้ชุมชนน่าอยู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนน่าอยูข่ึ้น ท าให้ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มีความพร้อมระงับ
เหตุ เมื่อเกิดปัญหาหมอกควนัไฟปุา

อาสาสมัคร จ านวน 
30 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนน่าอยูข่ึ้น ท าให้ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลัด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1 โครงการจดัเก็บ และก าจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

เพือ่ให้บริการสาธารณะในการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชนใน
พืน้ที่

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปุาบง 
ทั้ง 6 หมู่บ้าน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนทุกครัวเรือน
ในพืน้ที่รับผิดชอบ
เทศบาลต าบลปุาบง
ได้รับบริการสาธารณะ
ในการจดัเก็บและ
ก าจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลอยา่งทั่วถึง

ประชาชนทุกครัวเรือน
ในพืน้ที่รับผิดชอบ
เทศบาลต าบลปุาบงมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ขยะมูลฝอย และได้รับ
บริการสาธารณะในการ
จดัเก็บและก าจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
อยา่งทั่วถึง

ส านักปลัด

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

4.4 แผนงานสาธารณสขุ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการรณรงค์คัดแยก

ขยะ และการจดัท าถังขยะ
อินทรีย ์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน

เพือ่ส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจดัการขยะโดยชุมชน และ
ส่งเสริมการจดัท าถังขยะอินทรีย ์
หรือขยะเปียกครัวเรือน

กลุ่มผู้น าชุมชน 
สถาบันการศึกษา 
และประชาชนในพืน้ที่
ต าบลปุาบง จ านวน 
40 คน

20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ความรู้ มีความตระหนัก
 มีจติส านึกในการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง มีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอย และมีถังขยะ
อินทรียใ์ช้ในครัวเรือน

ประชาชนความรู้ มี
ความตระหนัก มี
จติส านึกในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง มีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูล
ฝอย และมีถังขยะ
อินทรียใ์ช้ในครัวเรือน

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์คัดแยก
ของเสียอันตรายจาก
อาคาร บ้านพักอาศัย และ
ชุมชน

เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนในสภาพปัญหาขยะ
อันตรายที่เกิดขึ้น และให้ความ
ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย
ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนน ามาทิ้ง
 เพือ่ลดสารอันตราย หรือสารพิษที่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

ประชาชนทั่วไปในเขต
พืน้ที่เทศบาลต าบลปุา
บง จ านวน 40 คน

25,000 20,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหาขยะ
อันตรายที่เกิดขึ้นให้
ความร่วมมือในการ
แยกทิ้งขยะอันตราย
ออกจากมูลฝอยทั่วไป
ก่อนน ามาทิ้ง และ
สามารถลดสารอันตราย
 หรือสารพิษที่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาขยะอันตรายที่
เกิดขึ้นให้ความร่วมมือ
ในการแยกทิ้งขยะ
อันตรายออกจากมูล
ฝอยทั่วไปก่อนน ามาทิ้ง 
และสามารถลดสาร
อันตราย หรือสารพิษที่
ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้

ส านักปลัด

4.4 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการ 30 บาท ส้วม

สะอาดทุกบ้าน
เพือ่ให้ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สามารถปูองกันการเกิด
แหล่งแพร่ระบาดของโรค และสัตว์
น าโรคในพืน้ที่ รวมถึงเพือ่ให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ด้านการสูบส่ิงปฏิกูลอยา่งทั่วถึง

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปุาบง 
ทั้ง 6 หมู่บ้าน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 95 ชุมชน
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกิดแหล่ง
แพร่ระบาดของโรค 
และสัตวน์ าโรค และ
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะด้านการสูบ
ส่ิงปฏิกูลอยา่งทั่วถึง

ชุมชนสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่
เกิดแหล่งแพร่ระบาด
ของโรค และสัตวน์ าโรค
 และประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะด้าน
การสูบส่ิงปฏิกูลอยา่ง
ทั่วถึง

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจติส านึก
 และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานให้มีประสิทธภิาพ ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเลือกใช้อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟูาและน าความรู้ที่ได้
กลับใช้ในชีวติประจ าวนั และเกิด
การสร้างเครือข่ายในการท างาน
ด้านการเผยแพร่ และรณรงค์การ
อนุรักษ์พลังงานได้อยา่งยัง่ยนื

กลุ่มผู้น าชุมชน 
สถาบันการศึกษา 
และประชาชนในพืน้ที่
ต าบลปุาบง จ านวน 
50 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ประชชน
มีจติส านึก และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธภิาพ และมี
การรณรงค์การอนุรักษ์
พลังงาน

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จติส านึก และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้พลังงานให้มี
ประสิทธภิาพ ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เลือกใช้อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟูา และน า
ความรู้ที่ได้กลับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และเกิด
การสร้างเครือข่ายใน
การท างานด้านการ
เผยแพร่ และรณรงค์
การอนุรักษ์พลังงานได้
อยา่งยัง่ยนื

ส านักปลัด

4.4 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพือ่ให้
ชุมชนได้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญใน
การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก  (อถล.) จ านวน 
60 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 เกิดการมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน 
และชุมชนได้มีบทบาท
หน้าที่ส าคัญในการ
จดัการส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย

เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนชุมชนได้มี
บทบาทหน้าที่ส าคัญใน
การจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย

ส านักปลัด

1 โครงการเกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้และ
ประโยชน์ของการท าเกษตรอินทรีย์

ประชาชนในต าบลปุา
บงมีสุขภาพที่ดี มี
ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ชุมชนน่าอยูข่ึ้น มีสุขภาพที่ดีสภาพ 
แวดล้อมที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

2,210,000 2,203,000 2,195,000 2,195,000 2,195,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.5  แผนงานการเกษตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่เยาวชน 
เพื่อปอูงกันปญัหายาเสพ
ติด

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
เยาวชน

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปาุบง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีความรู้เพิ่มขึน้ เยาวชนได้รับ
ความรู้

กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อเปน็
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

นักเรียนใน
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นศรีค า
ชมภู

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรียนมี
พฒันาการทั้ง4
 ด้านเพิ่มขึน้

เด็กมีสุขภาพ
ดีขึน้ และ มี
พฒันาการ
สมวัย

กอง
การศึกษา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่3  ดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเรียบร้อยในชุมชน
5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที ่5 การจัดการสาธารณภัยสร้างความมัน่คงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 6  การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมัน่คงและยกระดบัคุณภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติ
เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้
ความส าคัญกับ
เยาวชนในการ
แสดงออกในด้าน
ต่างๆ

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปาุบงและ
ใกล้เคียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การมีส่วนร่วม
ของเยาวชนใน
เขตเทศบาล
และใกล้เคียง

เยาวชนในเขต
เทศบาลได้
แสดงออกใน
ด้านต่างๆ
เหมาะสมกบัวยั

กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและ
โภชนาการของ
นักเรียน

นักเรียนที่
ได้รับการ
จัดสรรนม  
โรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 เด็กนักเรียนมี
น้ าหนักส่วนสูง
 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กนักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
กระทรวง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษา

5 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ

เพื่อใหม้ีสถานที่
 ส าหรับจัด
กิจกรรมของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

โดมกิจกรรม
กลางแจ้ง และ
พื้นที่รับประ
ทาอาหาร

   100,000 0 0 0 0 มีพื้นที่ใช้สอย
ในการท า
กิจกรรมต่างๆ
เพิ่มขึน้

บริเวณอาคาร
มีที่กันแดดกัน
ฝน มีพื้นที่ 
และเพิ่มความ
สะดวกในการ
รับประทาน
อาหาร

กอง
การศึกษา

6 โครงการอบรมเยาวชน 
เทศบาลต าบลปาุบง

เพื่อพฒันาเด็ก
และเยาวชน

เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปาุบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ปาุบงได้รับ
การพฒันาใน
ด้านที่เหมาะสม

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การพฒันา

กอง
การศึกษา

5.1 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสืบฮีตสานฮอย 

ย้อนรอยอดีตล้านนา
เพื่ออนุรักษ์
แหล่งภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่
ล้านนา

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์
ภมูิปญัญา
ล้านนา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่ได้รับ
การอนุรักษ์

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนา
ยังคงอยู่

กอง
การศึกษา

8 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนชุมชน
วัดศรีค าชมภู

เพื่อส่งเสริม
พฒันาการ การ
เจริญเติบโต
ตามวัย

จ านวนเด็ก
นักเรียน
โดยประมาณ 
250 คน

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 นักเรียน
กลุ่มเปาูหมาย 
ได้รับอาหารที่
มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
มีภาวะทาง
โภชนาการที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา

9 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดเทพา
ราม

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการ การ
เจริญเติบโต
ตามวัย

จ านวนเด็ก
นักเรียน 
โดยประมาณ 
150 คน

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 นักเรียน
กลุ่มเปาูหมาย 
ได้รับอาหารที่
มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
มีภาวะทาง
โภชนาการที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา

10 โครงการส่งเสริมการสร้าง
รายได้ใหแ้ก่เยาวชน
ระหว่างปดิภาคเรียน

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างรายได้
ในช่วงปดิภาค
เรียน

เยาวชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมีรายได้ นักเรียนมี
รายได้ แบ่ง
เบาภาระ
ผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา

3,040,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000

5.1 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ปอูงกัน

และลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลวันขึน้ปใีหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อปูองกนัและ
ลดอบุัติเหตุ ลด
การสูญเสียชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประชาชนมี
ความปลอดภยั

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การมีส่วนร่วม
และการบรูณา
การร่วมกัน

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

2 โครงการด าเนินการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนที่
เจบ็ปุวยฉกุเฉนิให้
ปลอดภัย

ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ในด้านความ
ปลอดภยัในชีวิต

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่าง
ปลอดภยัและ
รวดเร็ว

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะและมีความ
คล่องตัวในการปฐม
พยาบาล ใช้วสัดุ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกวธิี

ผู้น าชุมชน 
สมาชิก อปพร.
 อาสากูช้ีพ
กูภ้ยั และ
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทนัทว่งที

ประชาชนมีส่วน
ร่วม และสามารถ
ปูองกันชีวติและ
ทรัพย์สินได้อย่าง
ทันท่วงที

ส านักปลัด

4 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์อาสาสมัครปอูงกัน
ภยัฝุายพลเรือน(อปพร.)

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (อปพร.)

ผู้น าชุมชน 
ประชาชน หมู่
ที่ 1 - 6

350,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บริการอย่าง
ทั่วถึง

ประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักปลัด

5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการชุมชนปลอด     

ยาเสพติด
ปลูกจติส านึกให้แก่
ประชาชน ได้
ตระหนักถึงปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ผู้น าชุมชน 
และประชาชน
ในต าบล มี
ส่วนร่วม

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชมเข้มแข็ง ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมชุม
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาล
ต าบลปาุบง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อฝึกอบรมให้ชุด
ปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติมีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายมีความรู้
ความเข้าใจการ
จดัการสาธารณภัย
เบื้องต้น

ชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยั
พบิติั จ านวน 
50 คน

150,000 0 150,000 0 0 ชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจได้
ส าเร็จ

บริหารจัดการ
สาธารณภยั
ในพื้นที่เกิด
เหตุที่เปน็
รูปแบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกัน

ส านักปลัด

7 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่
ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

เจา้หน้าที่ปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมีการ
ปฏิบัติงานได้ดีมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่
ปอูงกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เจา้หน้าที่ปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมีทักษะ
ความช านาญเพิ่มขึ้น

การ
ปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่
ปอูงกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้

1,320,000 870,000 1,020,000 870,000 870,000

5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  (ตอ่)

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดเจาะบอ่น้ า
บาดาล ภายในเขตต าบล
ปาุบง

เพื่อชว่ยบรรเทา
ผลกระทบจากภัย
แล้ง

ประชาชนมีน า้
ใช้อย่างทั่วถึง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

สามารถแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง
 และ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เบื้องต้น

กองช่าง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

งบประมาณ

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าพดัจากไม้ไผ่

เกิดการรวมกลุ่ม
  เพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน 
 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน 
สตรี  ผู้ว่างงาน
ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

       6,000 มีอาชีพเสริม
และมีรายได้
เพิ่มขึน้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้

ประชาชนมี
อาชีพ

30,000 50,000 55,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
อาชีพ

ประชาชนมี
อาชีพและ
พึ่งพาตนเองได้

ส านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงศูนย์จัก
สาน ต าบล  ปาุบง

เปน็สถานที่
แสดงสินค้า 
ผลิตภณัฑ์จัก
สานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

เศรษฐกิจใน
ต าบลดีขึน้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เศรษฐกิจดีขึน้ เศรษฐกิจใน
ต าบล  ดีขึน้

ส านักปลัด

4 โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ

เพื่อส่งเสริม
อาชีพสร้าง
รายได้ 
ประชาชนมี
สุขภาพดี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมี
อาชีพ มี
สุขภาพที่ดี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
อาชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมี
อาชีพและ
พึ่งพาตนเอง
ได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านักปลัด

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อใหเ้ยาวชน
ได้รับรู้เข้าใจถึง
ชุมชนของ
ตนเอง และ
น าเสนอข้อมูล
แก่นักทอ่งเที่ยว
ได้อย่างถูกต้อง

เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

30,000 30,000 เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าบญัชีครัวเรือน
ใหแ้ก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดท า
บญัชีครัวเรือน 
มีการจดบนัทกึ
รายรับ-รายจ่าย
อย่างสม่ าเสมอ

ประชาชนมี
ความรู้

35,000 ประชาชนมี
การจัดท า
บญัชีครัวเรือน

ครอบครัวมี
ความสุข ใช้
ชีวิตโดยยึก
หลักความ
พอเพียง รู้จัก
เก็บออม รู้ถึง
แหล่งที่มาของ
รายรับ และ
การใช้ไปของ
ค่าใช้จ่ายในแต่
ละวัน

ส านักปลัด

190,000 210,000 280,000 220,000 256,000

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่
ผู้บริหารพนักงาน และ 
      สมาชิกสภาฯ

เพื่อสร้างวิสัยทศัน์และ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน มีความรู้
เกีย่วกับ กฎหมาย
ระเบยีบ ตามหลักธรร
มาภบิาล

มีการพฒันา
วิสัยทศัน์ในการ
ท างานมากขึน้ มี
ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบยีบ 
บริหารราชการตาม
หลักธรรมาภบิาล

50,000 60,000 60,000 65,000 60,000 มีความรู้
เพิ่มขึน้

มีการพฒันา
และมีวิสัยทศัน์
มากขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารควรรู้ให้
ประชาชนได้รับทราบ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 รับข้อมูล 
อย่างทั่วถึง

ประชาชนในเขต
เทศบาล

กองช่าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ิมมูลค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวฒันธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 7  ดา้นการบริการจัดการบ้านเมืองทีด่ี

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที ่6  การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหล่งน้ า

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
งบประมาณ

3 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี

เพื่อใหจ้ัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เก็บภาษไีด้
เพิ่มขึน้

ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้

กองคลัง

4 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม 
เทศบาล

เผยแพร่กิจกรรม
การปฏบิติั

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรมของ
ท้องถิ่น

เผยแพร่
กิจกรรมการ
ปฏบิติั

ส านักปลัด

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

เผยแพร่กิจกรรม
การปฏบิติั และเพื่อ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจใหแ้ก่
พนักงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ของท้องถิ่น
 มากขึ้น

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น เกิดความ
สามัคคี

ส านักปลัด

6 โครงการจิตอาสา เรา
ท าความดีด้วยหวัใจ

เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน
 เปน็แบบอย่างการ
พฒันา ชุมชนมีสภาพ
ที่ดีขึน้

หน่วยงานราชการ
ต่างๆ และ
ประชาชนที่มีจิต
อาสา ร่วมบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ต่าง ๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ของท้องถิ่น
 มากขึ้น

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น เกิดความ
สามัคคี เป็น
แบบอย่างการ
พัฒนาชุมชนมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
งบประมาณ

7 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
 ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

มีสถานที่กลาง ในการ
ประสานงานช่วยเหลือ
ประประชาชนทั้งใน
ด้านสาธารณภยั การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การช่วยเหลือเกษตรกร
 โรคติดต่อและโรค
ระบาดในทอ้งถิน่  
แนะน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ  
ตามอ านาจ
หน้าที่

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ  
ตามอ านาจหน้าที่

ส านักปลัด

8 โครงการประชุม
ประชาคม

โครงการพฒันา การ
บริการสาธารณะมา
จากความต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเหน็เพื่อพฒันา
ทอ้งถิน่

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
มีส่วนร่วม 
ในการ
พฒันา
ทอ้งถิน่

สามารถแก้ไข
ปญัหาและ
พฒันาทอ้งถิน่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ส านักงานเทศบาล

เพื่อความร่ืนรมของ
สถานที่ราชการ 
พฒันาพื้นที่ใหน้่าอยู ่
และส าหรับบริการ
ประชาชน

จัดหาดอกไม้ ต้นไม้ 
ประดับตกแต่งภมูิ
ทศัน์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานที่
ราชการ มี
ภมูิทศัน์ที่ที่
เหมาะสม
ส าหรับ 
บริการ
ประชาชน

มีสถานที่ร่ืนรม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 บริเวณส านักงาน

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
งบประมาณ

10 โครงการก่อสร้าง โรง
จอดรถภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลปาุบง

เพื่อใหม้ีสถานที่จอดรถ
 ส าหรับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

มีสถานที่จอดรถ 
ส าหรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

0 300,000 0 0 0 มีสถานที่
ส าหรับ
บริการ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ

มีสถานที่จอดรถ
 ส าหรับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังหอ
กระจายข่าว เสียงตาม
ภายในต าบล

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารได้ทั่วถึง

100,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาสัมพั
นธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้
ทั่วอย่างถึง

ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ได้ทั่วอย่างถึง

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ
 ภายในต าบล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ใหใ้ช้การได้ตามปกติ

ใช้งานได้ตามปกติ 80,000 80,000 100,000 80,000 80,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

13 โครงการขยาย
สัญญาณอินเตอร์เนต
ชุมชนไร้สายเพื่อ
ประชาชน (ปาุบง Free
 Wifi)

เพื่อขยายสัญญาณ
อินเตอร์เนต ในชุมชน 
ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ สร้างภมูิ
ปญัญามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ใช้
ประโยชน์จากส่ือ

60,000 0 0 0 0 ร้อยละ 80
 ของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาลได้
ใช้
ประโยชน์
จากส่ือ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านส่ือ
อินเตอร์เนต
พฒันาการเรียนรู้
 ทนัต่อเหตุการณ์

ส านักปลัด



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
งบประมาณ

14 โครงการอบรม
ประชาธิปไตยในการ
เลือกต้ัง

เพื่อใหค้วามรู้และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

อบรมประชาธิปไตย
ในการเลือกต้ัง

0 0 30,000 30,000 0 ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

ประชาชนได้รับความรู้
และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
การเลือกต้ัง

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

ประชาชนมาใช้สิทธิใ์นการ
เลือกต้ังตามจ านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกต้ัง

0 0 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมาใช้
สิทธืในการ
เลือกต้ังครบ
ตามจ านวนผู้มี
สิทธิเ์ลือกต้ัง

ประชาชนมาใช้สิทธืใน
การเลือกต้ังครบตาม
จ านวนผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง

ส านักปลัด

16 อุดหนุนอ าเภอสารภ ี
ตามโครงการรัฐพธิี

เพื่อสนับสนุนอ าเภอ
งานรัฐพธิี

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมจัด
กิจกรรม

ส านักปลัด

530,000 740,000 1,140,000 1,075,000 1,040,000



 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

และแผนชุมชน 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมการปรับปรุง
ฟื้นฟูคุณภาพดิน

เพื่อเปน็การส่งเสริม
การดูแลดิน

ดินมคุีณภาพดี 10,000 0 0 10,000 0 คุณภาพดินดี เกษตรกร
รู้จักการดูแล
ดิน

ส านกัปลัด

2  โครงการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

เพื่อเปน็ศูนย์ความรู้
ด้านการเกษตร

มคีวามรู้เกีย่วกบั
การเกษตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มคีวามรู้มาก
ขึน้

มศูีนย์บริการ
ประชาชน

ส านกัปลัด

3 โครงการปอูงกนัและควบคุมโรค
ระบาด โรคพืชทางการเกษตร

เพื่อเปน็การส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ใหแ้กเ่กษตรกร

มผีลผลิตที่ดี 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 มรีายได้
เพิ่มขึน้

สนบัสนนุ
อาชีพให้
เกษตรกร

ส านกัปลัด

รวม 3  โครงการ 60,000 50,000 70,000 80,000 70,000

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การขบัเคลือ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรปู มลูค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนานวัตกรรม อาหารแห่งอนาคต ภายใต ้BCG Model
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การศึกษา ส่งเสรมิเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 2  ส่งเสรมิพัฒนาการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรปู เพ่ิมมลูค่าและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
น้ าเต้าหู้ปาทอ่งโก๋

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแมบ่้าน สตรี   
 ผู้วา่งงาน  ผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสเยาวชน
 และประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 6  การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมัน่คงและยกระดบัคุณภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่3  ดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเรียบร้อยในชุมชน
5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที ่5 การจัดการสาธารณภัยสร้างความมัน่คงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าผ้ามดัย้อม

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น 
สตรีผู้ว่างงาน 
ผู้สูงอายุผู้พกิาร 
 ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
กระเปา๋ผ้าลดโลกร้อน

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น สตรี
 ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุผู้พกิาร
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
นวดแผนไทย

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น 
สตรีผู้ว่างงาน  

ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร
  ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนม
ทองพบั ทองม้วน

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น สตรี
  ผู้ว่างงาน  

ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร
  ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

10000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
น้ าพริกส าเร็จรูป

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น สตรี
  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร
  ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าซาลาเปา

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น สตรี
  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร
  ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

 10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพร

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บา้น สตรี
 ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

 10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าข้าวแต๋นหนา้แฟนซี

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
 ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ปกัผ้าด้นมอืพื้นเมอืง

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
 ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ประดิษฐ์ของช าร่วย

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
 ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าดอกไมจ้ันทร์และพวงหรีด

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
 ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าพัดจากไมไ้ผ่

เกิดการรวมกลุ่ม  
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

กลุ่มแม่บ้าน สตรี 
 ผู้ว่างงานผู้สูงอายุ
  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

10,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึน้ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือนได้

ผู้เข้าอบรมได้
อาชีพเสริมมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึน้
และใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ส านักปลัด

งบประมาณ

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการส่งเสริมแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้

ประชาชนมีอาชีพ 30,000 50,000 55,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
อาชีพ

ประชาชนมี
อาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้

ส านักปลัด

15 โครงการปรับปรุงศูนย์จักสาน 
ต าบลปาุบง

เปน็สถานที่แสดง
สินค้า ผลิตภณัฑ์จัก
สานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

เศรษฐกิจใน
ต าบลดีขึน้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เศรษฐกิจดีขึน้ เศรษฐกิจใน
ต าบล  ดีขึน้

ส านักปลัด

16 โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ 
ประชาชนมีสุขภาพ
ดี และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนมี
อาชีพ มีสุขภาพ
ที่ดี

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
อาชีพ มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ประชาชนมี
อาชีพและพึ่งพา
ตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านักปลัด

17 โครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อใหเ้ยาวชนได้รับ
รู้เข้าใจถึงชุมชน
ของตนเอง และ
น าเสนอข้อมูลแก่
นักทอ่งเที่ยวได้
อย่างถูกต้อง

เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

30,000 30,000 เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

เยาวชนมี
ประสบการณ์
และความรู้

ส านักปลัด

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้
ใหแ้ก่เยาวชนระหว่างปดิภาค
เรียน

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้

เยาวชนมีรายได้
เพิ่มขึน้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีรายได้
เพิ่มขึน้

มีรายได้เพิ่มขึน้ กองการศึกษา

รวม 18   โครงการ 190,000 270,000 305,000 270,000 300,000

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตอ่)
งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์  

คสล. (Box Culvert)ข้างร้าน
เสริมสวยหนงิซาลอน ถึงคอ
สะพานบริเวณซอย16

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 
1.20ม.ความยาวรวม
 140.00เมตร

1,638,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์คสล.
(Box Culvert)บริเวณ ซอย7

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 
1.20ม.ความยาวรวม
 62.00เมตร

726,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา
หมูท่ี่  1  บ้านไชยสถาน

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์คสล.
  (Box Culvert)ข้างถนนสาย 
ไชยสถาน - สันปาุค่า บริเวณ
บา้นนายถวัลย์  ตนออ่น - บา้น
นายใจ๋  มีงาน

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 
1.20ม.ความยาวรวม
 98.00เมตร

1,147,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย์ บา้นนายชวน    เกษศรี

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว26.50
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 106.00
ตารางเมตร

46,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์คสล.
 (Box Culvert) บา้นนางปทุม
มา วิบลูมา ถึง ข้างถนนสาย 
ไชยสถาน-ศรีบญุเรือง

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 
1.20ม.ความยาวรวม
 230.00เมตร

2,691,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย์ บริเวณข้างวัดไชย
สถานด้านทิศเหนอื

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว227.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 908.00
ตารางเมตร

400,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

7 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล. 
จากบา้นนายสนทิ  สมทุรทัย - 
ปาุช้าไชยสถาน

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง0.30
เมตร ความยาว 
190.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิ

399,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยปาุช้าต้น
โชค

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว98.50
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 295.50
ตารางเมตร

163,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์คสล.
 (Box Culvert) บริเวณข้างวัด
ไชยสถานด้านทิศใต้

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 
1.20ม.ความยาวรวม
 27.00เมตร

320,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

10 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 1

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง5.00
เมตร ความยาว 
299.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,495.00ตาราง
เมตร

643,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

11 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 2

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
72.40 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
289.60ตารางเมตร

125,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 3

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
208.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
832.00ตารางเมตร

358,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 3

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
295.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,180.00ตาราง
เมตร

510,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

14 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอยปาุช้าต้นโชค

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
368.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,472.00ตาราง
เมตร

633,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

15 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณซอย
ปาุช้าต้นโชค

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.00
เมตร ความยาว 
98.50 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
295.00ตารางเมตร

163,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 4

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
80.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
280.00ตารางเมตร

121,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

17 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 5

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
116.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
464.00ตารางเมตร

200,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย6

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
50.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
175.00ตารางเมตร

76,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 7

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
462.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,617.00ตาราง
เมตร

696,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 8

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.00
เมตร ความยาว 
50.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
150.00ตารางเมตร

65,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

21 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณ ซอย
 9

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
41.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
164.00ตารางเมตร

91,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 10 ทางเข้าวัด
ไชยสถาน

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง7.00
เมตร ความยาว 
67.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
469.00ตารางเมตร

202,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

23 กอ่สร้างลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 10 ทางรอบวัด
ไชยสถาน

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.50
เมตร ความยาว 
508.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,286.00ตาราง
เมตร

983,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

24 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 12

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
135.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
540.00ตารางเมตร

233,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

25 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 12

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
135.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
540.00ตารางเมตร

233,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

26 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณ 
ซอย13

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
34.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
119.00ตารางเมตร

65,500 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

27 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย14

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.50
เมตร ความยาว 
77.50 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
348.75ตารางเมตร

150,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

28 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย15

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
110.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
385.00ตารางเมตร

166,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

29 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณ ซอย 16

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.50
เมตร ความยาว 
579.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,605.50ตาราง
เมตร

1,120,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

30 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณ 
ซอย17

เพื่อปอูงกนั 
และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง4.00
เมตร ความยาว 
204.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
816.00ตารางเมตร

450,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

 5,150,500  3,511,000  3,603,000  2,549,000 - รวม    30   โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์
 ซอย6

เพือ่ปูองกันอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 3.00เมตร 
ยาว62.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
186.00ตารางเมตร

80,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
ระหว่างต าบลปาุบง-ไชย
สถาน จากบริเวณข้างวัด  
ล้องดอนชัยถึงสุสานปาุบง

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง
 ล าเหมอืงต้ืนเขิน

ขนาดกว้าง1.00-1.50
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
เมตร ความยาว440 
เมตร

8,000 ระบายน้ าได้ดี ระบายน้ าได้ดี กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา
หมูท่ี่  2  บ้านลอ้งดอนชยั



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

3 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
จากหลังร้านมาวินวัวย่าง 
ถึง   บอ่ตกปลาพ่อก านนั

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง
 ล าเหมอืงต้ืนเขิน

ขนาดกว้าง1.00-1.50
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50
เมตร ความยาว
837.00 เมตร

8,000 ระบายน้ าได้ดี ระบายน้ าได้ดี กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามล าเหมอืงล้อง บริเวณ
 ซอย8

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.60เมตร 
ความยาว 5.00เมตร

15,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างท่อ
อโุมงค์คสล. (Box 
Culvert) บริเวณวัดร้างกู่
ค าเหลือง

เพือ่ปูองกันอุบัติเหตุ ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 20.00
เมตร

234,000 เพื่อปอูงกนั
อบุติัเหตุ

เพื่อปอูงกนั
อบุติัเหตุ

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดิน พร้อมราวกนัตก 
บริเวณร้านไชยชนาปาุบง 
ถึง ชมรมก านนัผู้ใหญ่บา้น

ปอูงกนัตล่ิงพัง 
ลดอบุติัเหตุ

ก าแพงกนัดินความสูง 
1.70 เมตร ความยาว
รวม 160.00 พร้อม
ราวกนัตก ความสูง 
1.00เมตร

1,104,000 ปอูงกนัตล่ิง
พัง ลด
อบุติัเหตุ

ปอูงกนัตล่ิง
พัง ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างท่อ
อโุมงค์คสล. (Box 
Culvert) บริเวณซอย4

เพือ่ปูองกันอุบัติเหตุ ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 184.50
เมตร

2,158,000 เพื่อปอูงกนั
อบุติัเหตุ

เพื่อปอูงกนั
อบุติัเหตุ

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 1

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 76.00 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

160,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 2

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 26.90 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

57,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย
บา้นเลขที่ 24/1

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 39.80 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

85,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 7

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 190.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

399,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล.ซอยวัด ล้อ
งดอนชัย

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 55.80 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

117,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 8

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 34.00 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

72,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. บริเวณ
ซอย5 ถึง ซอย 4

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 122.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

256,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

15 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.
 บริเวณบา้นนายพัตร  
วิเชียร ถึง ล าเหมอืง
สาธารณะประโยชน ์หมู ่2

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 141.00 
เมตร ลึก 0.30-0.50 
เมตร พร้อมฝาปดิ

310,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

16 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.
 บริเวณบา้นนางอรทัย  
จันทร์ใจ ถึง ล าเหมอืง
สาธารณะประโยชน ์หมู ่2

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 227.00 
เมตร ลึก 0.30-0.50 
เมตร พร้อมฝาปดิ

500,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย1

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 76.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
266.00ตารางเมตร

115,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย2

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.70เมตร 
ความยาว 63.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
233.10ตารางเมตร

100,200 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย
บา้นเลขที่24/1

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 39.80 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
139.80ตารางเมตร

60,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 3

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.80เมตร 
ความยาว 70.70 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
268.66ตารางเมตร

116,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

21 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 4

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 184.50 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 738.00ตาราง
เมตร

318,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 5

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 106.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 424.00ตาราง
เมตร

183,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณ
ซอย 5

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 35.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
142.00ตารางเมตร

79,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

24 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 6

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 62.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
186.00ตารางเมตร

80,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

25 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 7

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 189.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 756.00ตาราง
เมตร

326,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

26 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอยรดา
มณีภายในซอย 7

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง5.40เมตร 
ความยาว 144.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 777.60ตาราง
เมตร

335,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

27 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอยเข้า
วัดล้องดอนชัย

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 73.80 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
332.10ตารางเมตร

143,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

28 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย8

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 40.30 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
161.20ตารางเมตร

70,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

29 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย8

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 40.30 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
161.20ตารางเมตร

70,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

30 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย
บา้นเลขที่29 นาย
ประจวบ  รักษจ์ักร

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 84.70 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
296.45 ตารางเมตร

128,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

31 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย9

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 128.50 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 514.00 ตาราง
เมตร

222,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

32 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย10

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 140.80 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 563.20 ตาราง
เมตร

243,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

33 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณ ซอย 11

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว 116.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 580.00ตาราง
เมตร

250,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

34 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณ ซอย 12

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 21.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
84.00ตารางเมตร

37,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

35 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณ ซอย
บา้นเลขที่ 78

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 69.90 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
244.65ตารางเมตร

106,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

36 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอยบา้น
นายมานติย์   ศรีดี

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว 70.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
350.00ตารางเมตร

151,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

 3,084,200  2,787,000  1,651,000  845,000  328,000รวม    36   โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์
 ซอย13

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.50เมตร 
ยาว78.60เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
275.10ตารางเมตร

118,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการขยายไหล่ทาง 
ด้วบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 จากรพ.สต.ปาุบง ถึง 
บา้นนายสมศักด์ิ  จันทร์ใจ

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ความกว้าง 0.80-1.80
ม. ความยาวรวม 
124.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
161.20 ตารางเมตร

69,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา
หมูท่ี่  3  บ้านศรีค าชมภู



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 8

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 68.00 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

142,800 ปูองกันน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย 9

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 161.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

338,000 ปูองกันน้ าท่วมขัง ปูองกนัน้ าท่วมขัง กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์
 ซอยข้าง รพ.สต.ปาุบง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00เมตร 
ยาว20.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 80.00
ตารางเมตร

34,400 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอยนาย
ประเวศ  ตาค า

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 201.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

422,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์
 ซอย4

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.50เมตร 
ยาว292.50เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1023.75ตารางเมตร

440,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

8 กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.
 บริเวณบา้นนายแดง  อนิ
ทะไชย ถึง บา้นนายนคิม 
 ทนนัชัย

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 60.00 เมตร 
ลึก 0.30-0.50 เมตร 
พร้อมฝาปดิ

132,000 ปูองกันน้ าท่วมขัง ปูองกนัน้ าท่วมขัง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

9 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ 
ฌาปนสถาน บา้นปาุบง
หลวง - บา้นศรีค าชมภ ู- 
บา้นล้องดอนชัย

ใหอ้ยูใ่นสภาพใช้
การได้ปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผา
 ล้อเข็นเหล็กหล่อ และ
เทพื้น คสล. บริเวณ
ด้านล่างเตาเผา และ
ซ่อมแซมประตูและผนงั
เตาเผา

53,000 มสีภาพที่ใช้
การได้

มสีภาพที่
ใช้การได้

กองช่าง

10 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 1

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 401.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 1,604.00ตาราง
เมตร

690,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

11 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 2

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 26.70 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
93.45ตารางเมตร

41,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 3

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 27.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
82.50ตารางเมตร

36,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย 4

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 292.50 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 1,023.75ตาราง
เมตร

441,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

14 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอยบา้น
นายประเวศ   ตาค า

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว 196.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 980.00ตารางเมตร

422,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

15 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอยข้าง 
รพ.สต.ปาุบง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 20.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
80.00ตารางเมตร

35,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย
บา้นเลขที่ 162

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 30.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
137.25ตารางเมตร

59,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย
บา้นเลขที่ 162

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 30.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
137.25ตารางเมตร

60,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย5

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 76.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
228.00ตารางเมตร

98,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย5

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 76.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
228.00ตารางเมตร

98,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย6

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 28.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
84.00ตารางเมตร

36,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

21 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย7

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 56.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
224.00ตารางเมตร

67,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย9

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 43.00 เมตร 
และ ขนาดกว้าง3.50
เมตร ความยาว 
161.00 เมตรหรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 735.50
ตารางเมตร

317,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย10

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 25.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
100.00ตารางเมตร

43,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

24 กอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย.์ บริเวณซอย11

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 113.60 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 454.40ตารางเมตร

196,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

 1,206,800  766,400  1,553,000  862,000  -   รวม    24   โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์ค

สล. (Box Culvert) ซอย 2
ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 220.00
เมตร

2,574,000 ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ปอูงกนั
และลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างท่ออโุมงค์ค
สล. (Box Culvert) บริเวณ
บา้น นางล าดวน  กนัไชย ถึง 
หมู่บา้นสุขสมบรูณ์

ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 230.00
เมตร

2,691,000 ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ปอูงกนั
และลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา
หมูท่ี่  4  บ้านป่าบงหลวง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอ
เวอร์เลย์ หมูบ่า้นสุขสมบรูณ์

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง 4.50เมตร 
ยาว384.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1728.00ตารางเมตร

743,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล. ซอย3

ปูองกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 46.00 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

97,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนั
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล. ซอย10

ปูองกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 138.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

300,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนั
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล. ซอย6

ปูองกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 45.00 เมตร
 พร้อมฝาปดิ

96,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนั
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล. บริเวณซอย1 ถึง 
บา้นนายเพชร  ตาค า

ปูองกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 194.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

407,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนั
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล. บริเวณวัดปาุบงหลวง
 ถึง เขตติดต่อม.5

ปูองกนัน้ าท่วมขงั ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 447.50 
เมตร พร้อมฝาปดิ

940,000 ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ปอูงกนั
น้ าท่วมขัง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

9 ติดต้ังการ์ดเรลกนัตก จากส่ี
แยกเทศบาลต าบลปาุบง ถึง 
บา้นนายสน  ธรรมสอน

ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

การ์ดเรลกนัตก ขนาด
ความยาว 136.00เมตร

82,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

10 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 
บริเวณเขตติดต่อ หมูท่ี่4-5

เพื่อใช้เปน็
สถานที่ใน
การจัด
กจิกรรม

ลานอเนกประสงค์ ปพูื้น
บล๊อกปลูกหญ้า พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 250.00 
ตารางเมตร

80,000 ประชาชนมี

สถานที่ใน

การจัด

กจิกรรม

มสีถานที่

ในการ

จัด

กจิกรรม

กองช่าง

11 กอ่สร้างท่ออโุมงค์คสล. (Box 
Culvert) บริเวณ ซอย 4

ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 47.00
เมตร

549,900 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย 1

ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง8.00เมตร 
ความยาว 108.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 864.00ตารางเมตร

372,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

13 กอ่สร้างถนนคสล. บริเวณซอย
 2

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 220.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 990.00ตารางเมตร

545,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

14 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอยหมูบ่า้นสุขสมบรูณ์

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 384.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 1,728.00ตาราง
เมตร

744,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

15 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย 3

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 40.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
160.00ตารางเมตร

69,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย 4

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร 
ความยาว 100.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 450.00ตารางเมตร

69,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

17 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย 5

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 194.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 776.00ตารางเมตร

334,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอยข้างศูนย์ จักรสาน

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว 57.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
287.50ตารางเมตร

124,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย6 บา้น พฤกษราณ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง7.00เมตร 
ความยาว 312.50 เมตร
 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
2,187.50ตารางเมตร

941,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย6 ซอยภายใน     
บา้นพฤกษราณซอย 1

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง6.00เมตร 
ความยาว 25.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
150.00ตารางเมตร

65,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย.์ 
บริเวณซอย6 ซอยภายใน         
 บ้านพฤกษราณซอย  2

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง6.00เมตร 
ความยาว 27.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
162.00ตารางเมตร

70,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย 6 ซอยภายใน   
บา้นพฤกษราณซอย 3

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.80เมตร 
ความยาว 47.50 เมตร
 หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
228.00ตารางเมตร

99,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกตอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณภายใน ซอย 6

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 346.50 เมตร
 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
1,386.00ตารางเมตร

600,000 อบุติัเหตุลดลง อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

 5,700,000  2,422,900  892,000  1,893,000  1,684,000รวม    23   โครงการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคสล. 
บริเวณบา้นนายสวัสด์ิ
  ใจแกว้ ถึง บา้นนาง
เฉลียว     ปัน๋แกว้

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 85.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

180,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. 
บริเวณบา้นนางสุพิน 
 เทศทองดี ถึง บา้น
นางอภริดี  หลวงหมืน่

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 103.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

217,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา
หมูท่ี่  5  บ้านเทพาราม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย4
 ถึง ซอย5

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 51.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

107,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. 
บริเวณซอยบา้นเลขที่
 104

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 60.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

126,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล.ซอย 
11

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.60เมตร
 ความยาว 93.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

372,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย11

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว93.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 372.00
ตารางเมตร

205,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย4

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 180.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

378,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าคสล. ซอย5

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 148.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

310,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแสงสว่าง ซอย
 11

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่าง จ านวน 6 จุด

310,000 310,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

10 กอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล.บริเวณบา้น
นายถนอม  สายอะโน
 ถึงบา้น นาย    ศรีมา
  สุวรรณ

ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง0.30เมตร
 ความยาว 172.00 
เมตร พร้อมฝาปดิ

380,000 ปอูงกนัน้ าท่วมขัง ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

11 ปรับปรุงระบบประปา
 หมู่5

ประชาชนมนี้ า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา
โดยการเจาะบอ่
บาดาล จ านวน 1จุด
พร้อมอปุกรณ์

203,500 ประชาชนมนี้ า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
ใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

12 ปรับภมูทิัศนศ์าล
พ่อบา้น เทพาราม

มภีมูทิัศน์
สวยงาม ส าหรับ
จัดกจิกรรมของ
หมูบ่า้น

ปรับภมูทิัศนศ์าล
พ่อบา้น หมู่5เทพาราม

50,000 มภีมูทิัศนส์วยงาม มภีมูทิัศน์
สวยงาม

กองช่าง

13 ขุดลอกล าเหมอืง
สาธารณะประโยชน ์
บริเวณข้างโรงเรียน
วัดเทพาราม

ปอูงกนัการต้ืน
เขินของล าเหมอืง

ขุดลอกล าเหมอืง
ขนาดกว้าง1.00เมตร
 ยาว 72.00เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50เมตร

5,000 ลดการต้ืนเขิน
ของล าเหมอืง

น้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

14 กอ่สร้างก าแพงกนัดิน
 คสล.พร้อมราวกนัตก
 จากบา้นนายเจริญ  
อนิวร ถึงบา้นนาย
วิเชียร  สายอะโณ

ปอูงกนัตล่ิงพัง 
ปอูงกนัและลด
อบุติัเหตุ

ขนาดความสูง1.70
เมตร ยาว 370.00
เมตร พร้อมราวกนัตก

2,553,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

15 ปรับปรุงภมูทิัศน์
บริเวณลาน
เอนกประสงค์หนา้วัด
เทพาราม

มภีมูทิัศนท์ี่
สวยงาม

ลานคอนกรีตหนา
0.10เมตร พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า660.00
ตารางเมตร

242,000 มภีมูทิัศนท์ี่
สวยงาม

มภีมูทิัศนท์ี่
สวยงาม

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 1

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 55.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 220.00
ตารางเมตร

121,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 2

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร
 ความยาว 71.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 213.00
ตารางเมตร

118,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 3

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร
 ความยาว 33.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 115.50
ตารางเมตร

64,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

19 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 4

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 175.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 115.50
ตารางเมตร

385,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 5

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร
 ความยาว 148.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 518.00
ตารางเมตร

285,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

21 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 6

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง6.00เมตร
 ความยาว 60.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 360.00

198,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 6

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง6.00เมตร
 ความยาว 60.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 360.00
ตารางเมตร

198,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกตอน
กรีตแบบโอเวอร์เลย.์
 บริเวณซอย 7

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร
 ความยาว 61.50 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 276.75
ตารางเมตร

120,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

24 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 8

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 82.50 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 330.00
ตารางเมตร

182,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

25 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 9

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 38.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 152.00
ตารางเมตร

84,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

26 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 10

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 55.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 220.00
ตารางเมตร

121,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

27 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกตอน
กรีตแบบโอเวอร์เลย.์
 บริเวณซอย 11

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 147.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 588.00
ตารางเมตร

253,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

28 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 11

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร
 ความยาว 169.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 676.00
ตารางเมตร

372,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

29 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกตอน
กรีตแบบโอเวอร์เลย.์
 บริเวณซอย 12

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร
 ความยาว 94.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า282.00
ตารางเมตร

122,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

30 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณซอย 13

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง4.50เมตร
 ความยาว 132.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 676.00
ตารางเมตร

330,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

 1,689,000  1,256,000  3,990,500  1,458,000  508,000รวม    30   โครงการ



หมูท่ี่ 6 บ้านสพุรรณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมปรับ
ระดับฝารางระบาย
น้ า ซอย1

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 4.00เมตร 
ยา85.00เมตร หรือพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 340.00
ตารางเมตร พร้อมวางฝา
รางระบายน้ าใหมภ่ายใน
ซอยความยาว 85.00เมตร

210,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ลดอบุติัเหตุ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  2  ดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหลง่น้ า

6.1 แผนงานอุตสาหธรรมและโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ 
ซอย3

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 3.00เมตร 
ยาว82.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
246.00ตารางเมตร

110,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ลดอบุติัเหตุ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตรงข้าม
ประปาหมูบ่า้น

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 3.00เมตร 
ยาว41.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
372.00ตารางเมตร

68,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ลดอบุติัเหตุ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอย
11

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 68.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิ

143,000 ปอูงกนัน้ าท่วม
ขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย6

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

ขนาดกว้าง 5.00เมตร 
ยาว72.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
360.00ตารางเมตร

198,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ลดอบุติัเหตุ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อบุติัเหตุ

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอย6

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

ขนาดกว้าง0.30เมตร 
ความยาว 63.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิ

135,000 ปอูงกนัน้ าท่วม
ขัง

ปอูงกนัน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างท่อ
อโุมงค์คสล. (Box 
Culvert) ซอย9

ปอูงกนัและ
ลดอบุติัเหตุ

ขนาด 1.20 x 1.20ม.
ความยาวรวม 228.00
เมตร

2,700,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุลดลง กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

8 กอ่สร้างก าแพงกนั
ดิน คสล.พร้อมราว
กนัตก ข้างวัดสุพรรณ

ปอูงกนัตล่ิง
พลัง และลด
อบุติัเหตุ

ขนาดความสูง1.70เมตร 
ยาว 370.00เมตร พร้อม
ราวกนัตก

456,000 อบุติัเหตุลดลง อบุติัเหตุลดลง กองช่าง

9 กอ่สร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์
ตรงข้ามโรงเรียนวัด
เทพารามพร้อมแนว
ร้ัว

มสีถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมของ
หมูบ่า้น

หลังคาขนาดกว้าง10.00
เมตรยาว20.00เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
200.00ตารางเมตร
พร้อมแนวร้ัวความยาว
27.00เมตร

140,000 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

จัดกจิกรรม

ประชาชนมี

สถานที่ใน

การจัด

กจิกรรม

กองช่าง

10 กอ่สร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์
ข้างวัดสุพรรณ

มสีถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมของ
หมูบ่า้น

หลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์ พื้นที่ไม ่ 
นอ้ยกว่า390.00

780,000 ประชาชนมี

สถานที่ในการ

จัดกจิกรรม

ประชาชนมี

สถานที่ใน

การจัด

กจิกรรม

กองช่าง

11 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอยส่ีแยกวัด
เทพาราม

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว 57.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
285.00ตารางเมตร

123,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

12 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย2

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 65.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
227.50ตารางเมตร

98,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

13 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย3

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 82.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
246.00ตารางเมตร

106,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

14 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย4

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง3.50เมตร 
ความยาว 68.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
238.00ตารางเมตร

103,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

15 กอ่สร้างถนนคสล. 
บริเวณตรงข้ามซอย4

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว 41.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
123.00ตารางเมตร

68,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

16 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย5

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว 50.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
200.00ตารางเมตร

87,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

17 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย6

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง5.00เมตร 
ความยาว72.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
360.00ตารางเมตร

155,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

18 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย8

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ความยาว60.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
180.00ตารางเมตร

78,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

19 กอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกตอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์. 
บริเวณซอย9

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ขนาดกว้าง4.00เมตร 
ความยาว339.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
1,356.00ตารางเมตร

583,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภยั

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 
ปลอดภยั

กองช่าง

 904,000  574,000  241,000  3,259,000  1,363,000รวม    19   โครงการ



 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกและ

ก้าจัดวัชพืชแมน่้้ากวง
 บริเวณ หมูท่ี่ 2, 4, 
5 และ 6

เพื่ออนรัุกษ์
และฟื้นฟู
แหล่งน้้า ไมใ่ห้
ต้ืนเขิน 
ระบายน้้าได้ดี 
ปอ้งกนัน้้าท่วม
ขัง

ขุดลอกและก้าจัดวัชพืช
แมน่้้ากวง หมูท่ี่ 2, 4, 5
 และ 6  ระยะทางรวม
 4 กโิลเมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟูแหล่ง
น้้า ไมใ่หต้ื้น
เขิน ระบาย
น้้าได้ดี 
ปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

อนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟูแหล่ง
น้้า ไมใ่หต้ื้น
เขิน ระบาย
น้้าได้ดี 
ปอ้งกนัน้้า
ท่วมขัง

ทต.ป่าบง /
อบจ. หรือ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรม
ทรัพยากรน้้า
 กรม
ส่งเสริมฯ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6  การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรยัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  ดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
3. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานเคหะและชมุชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการติดต้ังระบบ

สูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประปา
หมู่บา้น 6  หมูบ่า้น

ส่งเสริม การ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 6  ต้าบลปา่บง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

ประหยัดการ
ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

ทต.ป่าบง /
อบจ. หรือ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณ
ถนนภายในหมูบ่า้น

ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน

หมูท่ี่ 1 - 6  ต้าบลปา่บง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน

ประหยัดการ
ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

ทต.ป่าบง /
อบจ. หรือ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรมส่งเสริมฯ

รวม      3  โครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้า

ฝายปา่บงบริเวณหมูท่ี่ 2 บา้น
ล้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 เชือ่ม
บา้นศรีค้าชมภ ูหมูท่ี่ 3 ต้าบล
ปา่บง

มนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค
บริโภค
เพียงพอตลอด
ปเีพื่อใหร้าษฎร
ได้บริหาร
จัดการการใช้
น้้า และเพื่อ
กอ่ใหเ้กดิ
ประโยชนสู์งสุด

(1) ติดต้ังบานฝาท่ออาคารปาก
คลองส่งน้้า ขนาด 1.00x1.00 
เมตร และเคร่ืองยกพร้อมเพลา 
จ้านวน 1 แหง่ (2) ก่อสร้างอาคาร
แบง่น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 
Box Culvert ชนิด 2 ช่อง ขนาด
ช่องกวา้ง 1.50 เมตร  สูง 1.50 
เมตร พร้อมติดต้ังบานฝาท่อขนาด 
1.50 x 1.50 เมตร และเคร่ืองยก
พร้อมเพลา จ้านวน 2 แหง่    (3) 
ก่อสร้างรางน้้า คสล. ขนาดรางกวา้ง
 3.30 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว
รวม 671.30 เมตร   4. ก่อสร้าง
ก้าแพงกันดิน คสล.ขนาดกวา้ง 
1.10 เมตร สูง 1.25 เมตร ยาว
รวม 25 เมตร

7,500,000 7,500,000 ราษฎรผู้ใช้
น้้า มนี้้าใช้
เพื่อการ
อปุโภค
บริโภค
เพียงพอ
ตลอดป ี
อย่างทั่วถึง

ราษฎรผู้ใช้
น้้า มนี้้าใช้
เพื่อการ
อปุโภค
บริโภค
เพียงพอ
ตลอดปี

ทต.ป่าบง 
ทต.ชมภู 
อบจ. หรือ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรม
ทรัพยากรน้้า
 กรมส่งเสริมฯ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 ดา้นการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2

6. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ีและการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครการกอ่สร้างก้าแพงกนัดิน 

คสล.บริเวณ ซอย 2 หมูท่ี่ 4 
บา้นปา่บงหลวง

เพื่อปอ้งกนั
การพังทลาย
ของดิน และ
การรุกล้้าล้าน้้า

ก้าแพงกนัดิน คสล.ขนาด
สูง 1.50 เมตร  ยาว 
380.00 เมตร

1,900,000 ลดการ
พังทลาย
ของดิน 
และการรุก
ล้้าล้าน้้า

ลดการ
พังทลาย
ของดิน และ
การรุกล้้าล้า
น้้า

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

3 โครงการกอ่สร้างก้าแพงกนัดิน
 คสล. พร้อมราวกนัตก 
บริเวณจากบา้นนางมยุรี  
ทองพรรณ ถึง บา้นนางเฉลียว 
 ปัน๋แกว้   หมูท่ี่ 5 บา้นเทพา
ราม

เพื่อปอ้งกนั
การพังทลาย
ของดิน และ
การรุกล้้าล้าน้้า
 ปอ้งกนัการ
เกดิอบุติัเหตุ

ก้าแพงกนัดิน ขนาด สูง 
1.50 เมตร ยาว 160.00
 เมตร พร้อมราวกนัตก

      800,000 ลดการ
พังทลาย
ของดิน 
และการรุก
ล้้าล้าน้้า 
อบุติัเหตุ
ลดลง

ลดการ
พังทลาย
ของดิน และ
การรุกล้้าล้า
น้้า อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

4 โครงการปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์ 
บริเวณ ถนนสาย บ้านไชยสถาน
 - บ้านสันป่าค่า หมู1่,3,4  
ต้าบลป่าบง อ้าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

เพื่อปอ้งกนั
และลด
อบุติัเหตุ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

โครงการปรังปรุงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอ
เวอร์เลย์ ความกว้าง 
5.50เมตร ความยาว 
2,565.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
14,107.50ตารางเมตร

5,700,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์ 
บริเวณ ถนนสาย บ้านสุพรรณ -
 บ้านล้องดอนชัย หมู6่,5,4,3,2
  ต้าบลป่าบง อ้าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปอ้งกนั
และลด
อบุติัเหตุ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

โครงการปรังปรุงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอ
เวอร์เลย์ ความกว้าง 
5.50เมตร ความยาว 
3,612.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
19,866.00ตารางเมตร

8,025,000 8,025,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

6 โครงการปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์
บริเวณ ถนนสาย ซุปเปอร์ไฮเวย์
 บ้านเทพารามหมู ่1,5,6 ต้าบล
ป่าบง อ้าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

เพื่อปอ้งกนั
และลด
อบุติัเหตุ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

โครงการปรับปรุงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอ
เวอร์เลย์ ความกว้าง 
5.50เมตร ความยาว 
1,472.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
8,096.00ตารางเมตร

3,270,000 3,270,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์
บริเวณถนนสายเลียบล้าเหมือง
ล้อง ม.4,5,6 ต้าบลป่าบง 
อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปอ้งกนั
และลด
อบุติัเหตุ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

โครงการปรังปรุงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีโอ
เวอร์เลย์ ความกว้าง 
5.00เมตร ความยาว 
1,992.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
9,960.00ตารางเมตร

4,023,000 4,023,000 ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

8 โครงการปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์เลย์
บริเวณ  ถนนสายเลียบแม่น้้าก
วง หมูท่ี่ 4,5,6 ต้าบลป่าบง
อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปอ้งกนั
และลด
อบุติัเหตุ  
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ปรังปรุงผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร์
เลย์ ความกว้าง 5.50
เมตร ความยาว 
2,668.00เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
14,674.00ตารางเมตร

5,928,000 5,928,000 อบุติัเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน สัญจร
ไปมา
สะดวก
อบุติัเหตุ
ลดลง

ทต.ปา่บง   
อบจ. หรือ 
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

9 โครงการก่อสร้างรางน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล้าเหมืองทุ่ง
ป่าตัน บริเวณ หมูท่ี่ 3 และ หมู่
ที่ 4 ต้าบลป่าบง อ้าเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุง
แหล่งน้้าเดิม

โครงการกอ่สร้างรางน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.30 เมตร 
ลึก 1.60 เมตร ยาว 
220.00 เมตร

2,325,000 2,325,000 ราษฎรผู้ใช้
น้้า มนี้้าใช้
เพื่อการ
อปุโภค
บริโภค
เพียงพอ
ตลอดป ี
อย่างทั่วถึง

ราษฎรผู้ใช้
น้้า มนี้้าใช้
เพื่ออย่าง
เพียงพอ
ตลอดป ี
ปอ้งกนัตล่ิง
พัง และ 
การรุกล้้าล้า
เหมอืง

ทต.ป่าบง   
อบจ. หรือ 
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรม
ทรัพยากรน้้า
กรมส่งเสริมฯ

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างรางน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณล้าเหมืองล้อง
 หมูท่ี่ 2,3 และ 4  ต้าบลป่าบง
 อ้าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุง
แหล่งน้้าเดิม

โครงการกอ่สร้างรางน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3.30 เมตร 
ลึก 1.60 เมตร ยาว 
600.00 เมตร

13,736,000 13,736,000 ราษฎรผู้ใช้
น้้า มนี้้าใช้
เพื่อการ
อปุโภค
บริโภค
เพียงพอ
ตลอดป ี
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมี
น้้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 
ปอ้งกนัตล่ิง
พัง และ 
การรุกล้้าล้า
เหมอืง

ทต.ป่าบง   
อบจ. หรือ 
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง/
กรม
ทรัพยากรน้้า
กรมส่งเสริมฯ

รวม      10   โครงการ 53,207,000 44,807,000 0 0 0

งบประมาณ



 

 

แบบ ผ.03 
บัญชคีรุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานปอ้งกนัและรักษา

ความสงบภายใน
ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปดิ ภายในต าบล 1,000,000 ส านกัปลัด

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24,000 
BTU จ านวน 2 เคร่ือง

60,000
กอง
การศึกษา

3 จัดซ้ือชุดถังดับเพลิง 
ประจ าหมู่บา้น

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

อปุกรณ์ชุดดับเพลิง จ านวน 6 ชุด
40,000 40,000 ส านักปลัด

4 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ซุ้มเฉลิมเฉลิมพระเกยีรติ
100,000 100,000 ส านักปลัด

5 จัดซ้ือเล่ือยยนต์  จ านวน 1
  เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เกษตร เล่ือยยนต์  จ านวน 1 เคร่ือง
35,000 40,000 กองช่าง

แบบ ผ.03

บญัชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปา่บง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์พัดลมไอเย็น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส าหรับ
งานบริหารทั่วไป

พัดลมไอเย็น จ านวน   4 เคร่ือง
100,000 100,000 ส านักปลัด

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ชุด
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังาน  เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า และเคร่ืองพิมพ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังาน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า และ
เคร่ืองพิมพ์

22,000

กอง
การศึกษา

8 ครุภณัฑ์ จอรับภาพชนดิ
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จอม้วนเก็บใน
กล่องได้ บังคับจอ ขึน้ ลง หยุด ด้วย
สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า 
AC 200 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
(รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

15,000 ส านักปลัด

9 ครุภณัฑ์เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
(รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

35,000 ส านักปลัด



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10

เคร่ืองท าลายเอกสาร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น  1) ขนาดที่
ก าหนดเป็นแบบท างานขัน้ต่ าต่อคร้ัง 
2) ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้างไม่
เกิน 4 มิลลิเมตร  (รายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

28,000 ส านักปลัด

11 เคร่ืองพ่นหมอกควัน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1)ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า
 40 ลิตรต่อชัว่โมง   2) ถังบรรจุน้ ายา
ไม่น้อยกว่า  6  ลิตร   3) ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า

59,000

ส านักปลัด

1,172,000 322,000 100,000 40,000 140,000



 

 

ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 

 
 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2548) และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ื อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย 

(1)   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
(2)   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3)   ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4)   วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
(5)   กลยุทธ์  5  คะแนน 
(6)   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
(7)   จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
(8)   แผนงาน  5  คะแนน 
(9)   ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน 

การติดตามและประเมนิผล 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  5  คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5  คะแนน 
(7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      5 คะแนน 
(12)ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

- การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย เวลา เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่

- ประชาชนได้ประโยชน์ อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
- วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (KPI) 
- ผลกระทบ 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1)  ผลกระทบน าสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ

เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา   
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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