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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลป่าซาง จัดตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลป่าซางและ

ต าบลปากบ่อง  ครอบคลุมพ้ืนที่  12.168  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดล าพูน ห่างจากจังหวัด
ล าพูน 11 กิโลเมตร อาคารส านักงานเลขที่ 666  ถนนล าพูน – ลี้  หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง เปลี่ยนแปลงเขตครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2547  มีจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.2547) โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนที่ท าการอ าเภอปากบ่อง(เดิม) ฟากตะวันตก ริมแม่น้ าปิง
ฝั่งใต้ เลียบแม่น้ าปิงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าปิง ฝั่งใต้และริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ 
บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร   จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก
ผ่านสะพานสบทา ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ และริมแม่น้ าทาฝั่งตะวันตกบรรจบกัน ระยะทาง
ประมาณ 0.6 กิโลเมตร 
           ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตก และปากล าเหมืองน้ าคืน ฝั่งใต้บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 5.0 กิโลเมตร  
           ทิศใต้  จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ตามแนวขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106    
ลี้ – ล าพูน ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าค าฝั่งเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร จากหลักเขตที่ 
5 เลียบริมล าเหมืองค าฝั่งเหนือ และล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 
ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าใส ฝั่งตะวันออก ตรงที่บรรจบถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ ระยะทางประมาณ 3.9 
กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 6 เลียบล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันตก ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึง
หลักเขตที่ 7 ติดแม่น้ าปิง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร  จากหลัดเขตที่ 7 เลียบล าน้ าปิงไปตามสภาพแม่น้ า 
จนบรรจบหลักเขตที่ 1 ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร 
 หมู่บ้าน/ ชุมชน 
 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  14  ชุมชน  ได้แก่ 
 1) บ้านป่าซาง  หมู่ที่  1  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  4  ชุมชน 
      - ชุมชนป่าซางงาม 
      - ชุมชนอินทขิล 
       - ชุมชนสันนา 
      - ชุมชนพานิช 
 2) บ้านล้อง  หมู่ที ่ 2  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  2  ชุมชน 
      - ชุมชนบ้านล้อง 
      - ชุมชนดอนนา 
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 3) บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ   หมู่ที่  3  ต าบลป่าซาง 
 4) บ้านฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ที่  4  ต าบลป่าซาง 
 5) บ้านหนองหอย  หมู่ที่  5  ต าบลป่าซาง 
 6) บ้านสบทา   หมู่ที่  1  ต าบลปากบ่อง 
 7) บ้านท่าต้นงิ้ว   หมู่ที่  2  ต าบลปากบ่อง 
 8) บ้านหนองสะลีก  หมู่ที่  3  ต าบลปากบ่อง 
 9) บ้านหนองผ า   หมู่ที่  4  ต าบลปากบ่อง 
 10) บ้านปากบ่อง  หมู่ที่  5  ต าบลปากบ่อง 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบริมน้ า ด้านทิศเหนือมีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ทิศ
ตะวันออกมีแม่น้ าทาไหลผ่านตลอดแนว ประมาณ 4 กิโลเมตร แนวตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ ากวงไหลมา
บรรจบแม่น้ าทาและแม่น้ าปิง จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบันแม่น้ าทั้ง 3 สายตื้นเขิน
และแห้งขอดในฤดูแล้ง จะมีน้ าเฉพาะฤดูฝนเพียงระยะสั้น พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 ส่วน
ใหญ่อาศัยน้ าบาดาลและบ่อน้ าตื้นเป็นส าคัญ 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ 
 จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ าท าให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายไม่ร้อนจัด
มากและในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศจะเย็นจัดในตอนเช้าและมีหมอกลง 
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 14 0 C และสูงสุดประมาณ 390 C ในฤดูร้อน  ในฤดูฝนจะมีน้ าหลาก 
มากฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เนื่องจากฝายช ารุดและมีวัชพืชปกคลุม น้ าจะแห้งขอดในฤดู
ร้อน เกษตรกรจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ า   

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินด า เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี 
โดยอาศัยน้ าจากแม่น้ าทา แม่น้ ากวง และแม่น้ าปิง 
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 - บ่อบาดาล  31  แห่ง  
 - แม่น้ า 3  แห่ง ได้แก่ แม่น้ าทา ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  แม่น้ ากวง ยาวประมาณ  0.5  กิโลเมตร  
   แม่น้ าปิง ยาวประมาณ  3  กิโลเมตร  ส าหรับแม่น้ าทาจะแห้งในฤดูแล้ง 
 - ฝาย  4  แห่ง    ได้แก่  ฝายสบทา  ฝายอินทขิล และฝายฉางข้าวน้อยเหนือและฝายฉางข้าวน้อยใต้ 
 - เหมือง 5 แห่ง   ได้แก่ เหมืองศรีไก่ด า บ้านหนอง น้ าคืน อินทขิลและสบทา ราษฎรมีบ่อน้ าตื้น     
   ประจ าบ้านเป็นส่วนมาก มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้   ไม่มีป่าไม้ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 
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วัดหนองผ า
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วัดทา่ต้นงิว้
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สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้
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ส่วนราชการ

ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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      ๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

2.2 การเลือกตั้ง 

 เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลป่าซางและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  
ออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง 
เขตเลือกตั้งท่ี ๒  ประกอบด้วย หมู่ที ่2 ต าบลป่าซาง  หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 ต าบลปากบ่อง  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซางส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
เทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2553)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  7,613 คน 
 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2554) 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   7,643  คน 
 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  5,287  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
7,613  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.45 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  5,215 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
7,643 คน  คิดเป็นร้อยละ  68.23 
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      ๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ต าบล/หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) ประชากรรวม    
(คน)  ชาย  หญิง 

ต าบลป่าซาง         

หมู่ 1 ป่าซาง 1,182 922 1,172 2,094 

หมู่ 2 บ้านล้อง 310 442 497 939 

หมู่ 3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 461 480 538 1,018 

หมู่ 4 ฉางข้าวน้อยใต้ 339 360 444 804 

หมู่ 5 หนองหอย 217 244 287 531 

ต าบลปากบ่อง         

หมู่ 1 สบทา 663 605 725 1,330 

หมู่ 2 ท่าต้นงิ้ว 177 157 177 334 

หมู่ 3 หนองสลีก 135 147 184 331 

หมู่ 4 หนองผ า 254 316 330 646 

หมู่ 5 ปากบ่อง 268 344 404 748 

ทะเบียนบ้านกลาง 2 19 18 37 

รวม 4,008 4,036 4,776 8,812 

     

รายการ 
ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว 2ปีท่ีแล้ว 3 ปีท่ีแล้ว 

2559 2558 2557 2556 

ประชากรชาย (คน) 4,036 4,069 4,106 4,134 

ประชากรหญิง (คน) 4,776 4,796 4,807 4,864 

รวมประชากร (คน) 8,812 8,865 8,913 8,998 

บ้าน (ครัวเรือน) 4,008 3,988 3,936 3,890 

       ที่มา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน ตุลาคม  2559  
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      ๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
สถิติประชากร ของเทศบาลต าบลป่าซาง (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559 
กลุ่มอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ ประชากรรวม ร้อยละ 
0 - 4 129       1.46  151       1.71  280       3.18  
5 - 9 158       1.79  137       1.56  295       3.35  

10 -14 151       1.71  138       1.57  289       3.28  
15 - 19 171       1.94  203       2.30  374       4.25  
20 - 24 304       3.45  247       2.80  551       6.26  
25 - 29 286       3.25  277       3.14  563       6.39  
30 - 34 284       3.22  291       3.30  575       6.53  
35 - 39 291       3.30  321       3.64  612       6.95  
40 - 44 295       3.35  317       3.60  612       6.95  
45 - 49 320       3.63  324       3.68  644       7.31  
50 - 54 353       4.01  474       5.38  827       9.39  
55 - 59 379       4.30  484       5.50  863       9.80  
60 - 64 319       3.62  451       5.12  770       8.74  
65 - 69 199       2.26  320       3.63  519       5.89  
70 - 74 143       1.62  210       2.38  353       4.01  
75 - 79 103       1.17  182       2.07  285       3.24  

80 ปีขึ้นไป 146       1.66  250       2.84  396       4.50  

 รวม  
  

4,031.00  
     

45.77  
  

4,777.00      54.23     8,808.00     100.00  
 
ที่มา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน กันยายน 2559 
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      ๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

สถิติประชากร ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน  2559 
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เพศชาย

เพศหญิง

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ านวน   1  แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  

 ระดับอนุบาล        รัฐบาล  จ านวน  4  แห่ง    ประกอบด้วย 
                1. โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 
                2. โรงเรียนฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) 
                3. โรงเรียนบ้านป่าซาง 
                4. โรงเรียนวัดบ้านก้อง 
      เอกชน  จ านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย 
                          1. โรงเรียนใบบุญป่าซาง 

ระดับประถมศึกษา  รัฐบาล  จ านวน  4  แห่ง    ประกอบด้วย 
       1. โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 
       2. โรงเรียนฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) 
       3. โรงเรียนบ้านป่าซาง 
       4. โรงเรียนวัดบ้านก้อง 
      เอกชน  จ านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย 
       1. โรงเรียนใบบุญป่าซาง 
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      ๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 ระดับมัธยมศึกษา   รัฐบาล   จ านวน   2   แห่ง  ประกอบด้วย 
                  1. โรงเรียนป่าซาง 
         2. โรงเรียนบ้านก้อง 
 ห้องสมุดเทศบาลต าบลป่าซาง   1  แห่ง 
 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าซาง 1  แห่ง 
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เทศบาลต าบลป่าซาง  1  แห่ง 
 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอป่าซาง  1  แห่ง 
   
 4.2 สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข/ สถานีอนามัย   2   แห่ง  คลินิก  3     แห่ง 

 เจ้าหน้าที่ อสม.  จ านวนทั้งสิ้น   299  คน 
 - ต าบลป่าซาง จ านวน  178  คน 
 - ต าบลปากบ่อง จ านวน  121  คน 

การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยมีการจัดเก็บเอง 
ปริมาณขยะมูลฝอย      6      ตัน/ วัน 
ถังรองรับขยะมูลฝอย               400  ใบ 
รถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ          1    คัน 
รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์หลา   1    คัน  
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   1    คัน  
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย              12   คน 
มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย      11   ไร่   3 งาน  5 ตารางวา    
การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
หลังคาเรือนละ       20    บาท/เดือน 
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      ๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลป่าซาง 

4.3 อาชญากรรม 

 จากการประสานข้อมูลสถานีต ารวจภูธรป่าซาง ซึ่งข้อมูลด้านอาชญากรรมไม่มีข้อมูลแยกเป็นรายต าบล 
แต่เป็นข้อมูลภาพรวมทั้งอ าเภอป่าซาง ซึ่งมีรายละเอียดสถิติความผิดในคดีอาญา    ที่ส าคัญเปรียบเทียบ ของ
สถานีต าตรวจภูธรป่าซาง จังหวัดล าพูน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2557 –  กันยายน  2558 และ ตุลาคม  
2558 – กันยายน 2559 (สภ.ป่าซาง : 18 ตุลาคม 2559) ดังนี้ 

ประเภทความผิด 

ต.ค. 2557 
ถึง 

ก.ย. 2558 

ต.ค. 2558 
ถึง 

ก.ย.  2559 
เปรียบเทียบปรับแจ้ง 

จับ% 
อัตราคดี 
ต่อแสน 

ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
+เพิ่ม 
- ลด 

% 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลการ
ปฏิบัติ 

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
และเพศ 
1.1  ฆ่าผู้อื่น 
1.2  ท าร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่
ความตาย 
1.3  พยายามฆ่า 
1.4  ท าร้ายร่างกาย 
1.5  ข่มขืนกระท าช าเรา 
1.6 อื่น ๆ 

11 
 

1 
0 
 

1 
7 
1 
1 

9 
 

1 
0 
 

0 
6 
1 
0 

12 
 

2 
0 
 

1 
8 
1 
0 
 

10 
 

2 
0 
 

1 
6 
1 
0 

1 
 

1 
0 
 

0 
1 
0 
-1 

9.09 
 

100.00 
0.00 

 
0.00 

14.29 
0.00 
-100 

83.33 
 

100.00 
0.00 

 
100.00 
75.00 

100.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
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2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
2.1  ปล้นทรัพย ์
2.2  ชิงทรัพย ์
2.3 วิ่งราวทรัพย ์
2.4  ลักทรัพย ์
2.5  กรรโชกทรพัย ์
2.6  ฉ้อโกง 
2.7  ยกัยอกทรัพย ์
2.8  ท าให้เสียทรัพย ์
2.9  รับของโจร 
2.10  ลักพาเรียกค่าไถ ่
2.11 วางเพลิง 
2.12  อื่น ๆ 
 
- การโจรกรรมรถยนต ์
 
- การโจรกรรมรถจักรยานยาน
ยนต ์
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ประเภทความผิด 

ต.ค. 2557 
ถึง 

ก.ย. 2558 

ต.ค. 25578 
ถึง 

ก.ย.  2559 

เปรียบเทียบ 
ปรับแจ้ง 

จับ% 
อัตราคดี 
ต่อแสน 

ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
+เพิ่ม 
- ลด 

% ผลการปฏิบัติ 

3.  ฐานความผิดพิเศษ 
3.1  พ.ร.บ. ป้องกันและ     
      ปราบปรามการค้ามนุษย์  
       พ.ศ. 2551 
3.2  พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก  
       พ.ศ.  2546 
3.3  พ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2537 
3.4  พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2534 
3.5  พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า    
       พ.ศ. 2534 
3.6  พ.ร.บ. วา่ด้วยการกระท า 
       ความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร์  
       พ.ศ. 2550 
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตร 
      อิเล็กทรอนิกส์(ป.อาญา  
      ม.269/1-269/7) 
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
3.9 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  
      พ.ศ. 2528 
3.10 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาต ิ 
       พ.ศ. 2504 
3.11 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง   
        สัตวป์่า พ.ศ. 2535 
3.12 พ.ร.บ.  ส่งเสริมและรักษา 
       คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       พ.ศ.  2535 
3.13 พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 
3.14 พ.ร.บ. การขุดดินและ 
        ถมดิน พ.ศ. 2543 
3.15  พ.ร.บ. ศุลกากร  
        พ.ศ. 2469 
3.16  พ.ร.บ. ป้องกันและ    
        ปราบปรามการฟอกเงิน    
        พ.ศ. 2542 
3.17  พ.ร.บ. หา้มเรียกดอกเบี้ย 
       เกินอัตรา พ.ศ. 2475 
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4.4 ยาเสพติด 

จากการประสานข้อมูลสถานีต ารวจภูธรป่าซาง ซึ่งข้อมูลด้านยาเสพติดไม่มีข้อมูลแยกเป็นรายต าบล แต่
เป็นข้อมูลภาพรวมทั้งอ าเภอป่าซาง ซึ่งมีรายละเอียดสถิติของสถานีต าตรวจภูธรป่าซาง จังหวัดล าพูน ระหว่าง 
เดือน ตุลาคม 2557 –  กันยายน  2558 และ ตุลาคม  2558 – กันยายน 2559 (สภ.ป่าซาง : 18 ตุลาคม 
2559) ดังนี้ 

ประเภทความผิด 

ต.ค. 2557 
ถึง 

ก.ย. 2558 

ต.ค. 25578 
ถึง 

ก.ย.  2559 

เปรียบเทียบ 
ปรับแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
การออกแบบรายงานน้ี
เพื่อมาวิเคราะห์สถานภาพ
อาชญากรรมเป็นการ
เฉพาะจะท าให้สามารถ
สะท้อนปัญหา
อาชญากรรม ทีเ่กิดขึ้นได้
อย่างแท้จรงิมากกวา่การ
น าจ านวนคดีที่รับแจ้งมา
วิเคราะห์โดยแบบรายงาน
น้ีจะเป็นการนับสถิติตาม
ฐานความผิดในคดีอาญา 
ตัวอย่าง เช่น ในการรับค า
ร้องทุกข์(รับคดี) ใน
คดีอาญา 1 คดี อาจมี
มากกว่า 1 ฐานความผิด 
เช่นคดีข่มขืนผู้อ่ืนและฆ่า 
ถือได้ว่าเป็น 1 คดี แต่มี 2 
ฐานความผิด สถิติที่จะ
ปรากฏในแบบรายงานน้ี
จะเป็นฐานความผิดฆ่า
ผู้อ่ืนโดยเจตนา 1 ฐาน
ความผิด และฐาน
ความผิดคดีข่มขืน 1 ฐาน
ความผิด เป็นต้น 
ค าอธิบายส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามเอกสารประกอบ 

จับกุม
(ราย) 

ผู้ต้องหา
(คน) 

จับกุม
(ราย) 

ผู้ต้องหา
(คน) 

+เพิ่ม 
- ลด 

% 

4.  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
4.1. ยาเสพติด 
4.1.1  ผลิต 
4.1.2  น าเข้า 
4.1.3  ส่งออก 
4.1.4  จ าหน่าย 
4.1.5  ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย 
4.1.6  ครอบครอง 
4.1.7  เสพยาเสพติด 
4.1.8  อื่น ๆ  
 
4.2  อาวธุปืนและวัตถุระเบิด 
4.2.1  อาวุธปืนสงคราม   
        (สามารถออกใบอนุญาตได้) 
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มทีะเบียน) 
4.2.3  อาวุธปืนธรรมดา (มทีะเบียน) 
4.2.4  วัตถุระเบิด 
4.2.5  อื่น ๆ 
 
4.3  การพนัน 
4.3.1  บ่อนการพนัน (เล่นการ-    
         พนัน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) 
4.3.2  สลากกินรวบ 
4.3.3  ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 
4.3.4  การพนันอื่น ๆ 
4.4  ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 
4.5  ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คน
เข้าเมือง 
4.6  ความผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบรามการค้าประเวณี 
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 
4.8  ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.8.1  พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
         แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
4.8.2  พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
  ๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกกระทบจากโรคเอดส์  

๒. สงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
๓. สงเคราะห์สาธารณภัย 
4. สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสังเคราะห์ภาคเอกชน 
6. แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน 
7. ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
8. ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์   
 ข้อมูลผู้สูงอายุ    จ านวน  2,024        คน 

 ข้อมูลผู้พิการ  จ านวน               449       คน  
 ผู้ติดเชื้อ   จ านวน        35       คน 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน   ลาดยาง  จ านวน 3  สาย ระยะทาง 13.1  กิโลเมตร 
ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  1  สาย  ระยะทาง 0.675  กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 1.250  กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 2.000  กิโลเมตร 
ถนนของท้องถิ่น จ านวน 175  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  160  สาย  ระยะทาง 50.4610 กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน      8  สาย  ระยะทาง  3.7060  กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน     7  สาย  ระยะทาง     3.4640  กิโลเมตร 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอป่าซาง ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ประกอบด้วยต าบลป่าซาง
และต าบลปากบ่อง ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิต
เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้งพ้ืนที่ อัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น  100 %    และ
ยังคงมีความต้องการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ     ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการ
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แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

 
 5.3 การประปา 

การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ล าพูนตามเส้นทางถนนสายล าพูน- ลี้  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      
  - ประปาภูมิภาค  1    แห่ง   
  - ประปาหมู่บ้าน  26  แห่ง  จ านวนถังกรอง  37  แห่ง 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
  - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  1  แห่ง   ให้บรกิาร เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  
ในวันจันทร์ – ศุกร์  
 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
  - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  จ านวน 1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  
 ในวันจันทร์ – เสาร ์(วันเสารค์รึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  

ล าดับ หมู่บ้าน 
พื้นที่

ทั้งหมด ที่นา ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
ที่ท าการเกษตร

อ่ืนๆ 
รวม
พื้นที่ 

ที่อยู่
อาศัย ที่อื่นๆ 

    (ไร่) ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ไร่ ไร่ 

1 ป่าซาง 
      
1,105  206 29 256 84 2 2 464 640 1 

2 บ้านล้อง 
      
1,280  440 62 550 155 9 9 999 270 11 

3 ฉางข้าวนอ้ยเหนือ 
      
1,344  247 48 601 142 10 10 858 473 13 

4 ฉางข้าวนอ้ยใต้ 
      
1,078  240 17 529 129 11 11 780 295 3 

5 หนองหอย 
      
1,106  235 38 465 114 180 132 880 215 11 

6 สบทา 740 184 32 320 95 1 1 505 230 5 

7 ท่าต้นง้ิว 705 382 23 215 74 7 7 604 97 4 

8 หนองสลีก 725 402 19 184 57 9 9 595 125 5 

9 หนองผ า 825 343 46 272 101 1 1 616 205 4 

10 ปากบ่อง 505 169 14 213 93 2 2 384 120 1 

รวม 
      

9,413  
 

2,848  
     

328  
  

3,605  
 

1,044  
 

232  
      

184  
  

6,685  
  

2,670  
     

58  



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

14 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  
6.2 การประมง 
 

ล าดับ ต าบล หมู่บ้าน ปลา 

      บ่อ ราย กระชัง ราย 

1 ป่าซาง ป่าซาง 27 27 0 0 

2 ป่าซาง บ้านล้อง 46 46 0 0 

3 ป่าซาง ฉางข้าวน้อยเหนือ 55 35 0 0 

4 ป่าซาง ฉางข้าวน้อยใต้ 43 43 0 0 

5 ป่าซาง หนองหอย 25 25 0 0 

1 ปากบ่อง สบทา 18 18 0 0 

2 ปากบ่อง ท่าต้นงิ้ว 23 23 16 8 

3 ปากบ่อง หนองสลีก 12 12 21 13 

4 ปากบ่อง หนองผ า 20 20 2 1 

5 ปากบ่อง ปากบ่อง 25 25 0 0 

              

รวม   294 274 39 22 
 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง  ตัดยอดข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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 6.3 การปศุสัตว์ 
 
ล าดับ หมู่บ้าน โค สุกร ไก ่ เป็ด 

    ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย 
1 ป่าซาง 20 8 25 2     450  52 0 0 
2 บ้านล้อง 88 28 173 20     453  72 0 0 
3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 135 45 180 40     500  86 0 0 
4 ฉางข้าวน้อยใต้ 86 22 150 26     550  74 0 0 
5 หนองหอย 72 29 85 22     600  85 0 0 
6 สบทา 30 20 56 24     350  40 0 0 
7 ท่าต้นงิ้ว 50 20 85 25     400  53 100 2 
8 หนองสลีก 25 8 18 4     280  36 0 0 
9 หนองผ า 58 12 70 24     370  63 50 3 
10 ปากบ่อง 70 25 150 35     600  62 50 3 
                    

รวม   634 217 992 222  4,553  623 200 8 
 
หมายเหตุ : ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง  ตัดยอดข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
  
 6.4 การบริการ 

 - โรงแรม    1 แห่ง 
 - รีสอร์ท    2 แห่ง 
 - ร้านอาหาร    55 แห่ง 
 - ร้านขายของช า    65 แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย    16 แห่ง 
 - สถานีขนส่ง    1 แห่ง 
 
 6.5 การท่องเที่ยว 

 เทศบาลต าบลป่าซางได้เห็นถึงความส าคัญในด้านการส่งเสริม  อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้สืบทอด และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอ าเภอป่าซาง
ให้คนรู้จักมากขึ้น  ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  
 1.ประเพณีสงกรานต์ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่อันดีงามของชาวอ าเภอป่าซาง การละเล่นพ้ืนเมือง ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับอ าเภอป่าซาง และเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการภาคเอกชน ผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวอ าเภอป่าซาง ให้
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ประชาชนได้มีการพบปะสนุกสนานรื่นเริง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของอ าเภอ
ป่าซางและจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 2. ประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองป่าซาง  วัดอินทขิล ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน โดยส าหรับงานประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล  แต่เดิม อินทขิล ตามค าอธิบายใน
พจนานุกรมนั้นแปลว่า เสาหลัก หรือประตูหน้าเมือง เสาเมือง เสาเขื่อน ซึ่งเสาเมืองป่าซางปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ 
วัดอินทขิล หมู่ที่ 1 ต. ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยยอง และได้มี
การท าบุญบูชาเสาอินทขิลเป็นประจ าทุกปี และเป็นประเพณีท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมา 

 3. สถานที่ส าคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดป่าซางงาม  สักการะพระประจ าอ าเภอป่าซาง
อันมีนามว่า “พระพุทธมงคลสราการ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีเรือนแก้ว (คล้ายพระพุทธชินราช) ที่ชาว
อ าเภอป่าซางให้ความเคารพศรัทธาเสมอมา  หอไตรของวัดก็มีความน่าสน โดยมีลักษณะเป็นตึกทึบสองชั้น 
หลังคาลดชั้นแบบล้านนา หน้าต่างชั้นบนมีขนาดเล็ก เขียนลวดลายเทวดา ภายในวิหารมีบุษบกไม้แกะสลัก ซึ่ง
เป็นของเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่องาม พระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 2 
เมตร  วิหารแก้ววัดป่าซางงาม เป็นสถาปัตยกรรมทีส่ร้างข้ึนใหม่ร่วมสมัย แต่ก็โดดเด่นสะดุดตามากทีเดียว มอง
จากระยะไกลเห็นเป็นแสงระยิบระยับสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดป่าซาง ซึ่งจัดแสดงสิ่งของ
เครื่องใช้โบราณต่างๆ ให้ได้ชมกันอีกด้วย    
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  10  แห่ง (มีคนงานต่ ากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 
1 ล้านบาท)   กิจการอุตสาหกรรม    
             1)  การทอผ้า, ย้อมผ้า    3 แห่ง 

2) ผลิตน้ าดื่ม  2 แห่ง 
3) โรงกลึง  3 แห่ง 

 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ธนาคาร   4 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน   3  แห่ง 
บริษัท           16 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   1 แห่ง ตลาดสด    4 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  1        แห่ง  
 

 
 6.8 แรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ทางการเกษตร  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         
         นอกเขตชลประทาน 270/209 700 5,454 7,500 

2) ท าสวน 
     สวนล าไย 79/240 1,300 8,225   
     สวนยางพารา 2/23 200 7,000   

     สวนมะม่วง 5/7 2,500 7,000   
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 

5) สระ         /   / 
6) คลองชลประทาน     /   / 

                
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) ประปาหมู่บ้าน   /   /   

2) ประปาส่วนภูมภิาค   /   /   
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7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านล้อง-ดอนนา  หมู่ที ่ 2  ต าบลป่าซาง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         
         นอกเขตชลประทาน 62/440 700 5,454 7,500 
2) ท า
สวน        สวนล าไย 155/311       

         สวนมะม่วง 25/38       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบ ุ         
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 

5) สระ         /   / 
6) คลองชลประทาน     /   / 
                

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) บ่อบาดาล
สาธารณะ 

    
  /   / 

2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   
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7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  หมู่ที ่ 3  ต าบลป่าซาง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 48/249       
2) ท าสวน        สวนล าไย 142/200       

         สวนมะม่วง 20/35       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ า         /   / 
2) หวย/ล าธาร       /     

3) หนองน้ า / บึง     /   / 
4) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 

5) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 
6) ฝาย       /   /   
7) สระ         /   / 

                
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 

2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   
                

 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

20 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ที ่ 4  ต าบลป่าซาง 
   
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 17/240       
2) ท าสวน        สวนล าไย 129/380       

         สวนยางพารา 2/7 250 7,000   
         สวนมะม่วง 16/36       
3) อืน่ๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 

4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 
5) ฝาย       /   /   

6) สระ         /   / 
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 

2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   
 
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

21 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านหนองหอย  หมู่ที ่ 5  ต าบลป่าซาง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 38/235       

2) ท าสวน        สวนล าไย 90/126       

         สวนมะม่วง 8/10       

3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 

4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 
5) สระ         /   / 

                
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) บ่อบาดาลสาธารณะ     /     / 
2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   
                

 
 
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

22 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านสบทา  หมู่ที ่ 1  ต าบลปากบ่อง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 32/184       
2) ท าสวน        สวนล าไย 68/184       

         สวนมะม่วง 12/16       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ า         /   / 

2) หนองน้ า / บึง     /   / 
3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 

4) ฝาย         /   / 
5) สระ         /   / 

                
 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 
2) ประปาหมู่บ้าน     /   / 

                
 
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

23 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านท่าต้นงิ้ว  หมู่ที ่ 2  ต าบลปากบ่อง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 23/382       

2) ท าสวน        สวนล าไย 61/85       

         สวนมะม่วง 15/34       

3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         
 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) ฝาย         /   / 

5) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 
6) สระ         /   / 
                

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 
2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   

                
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

24 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านหนองสะลีก  หมู่ที ่3  ต าบลปากบ่อง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

1) ท านา        ในเขตชลประทาน         
         นอกเขตชลประทาน 19/195       

2) ท าสวน        สวนล าไย 57/40       
         สวนมะม่วง 27/31       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 

5) สระ         /   / 
                

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 
2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   

                
 
 
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

25 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านหนองผ า  หมู่ที ่ 4  ต าบลปากบ่อง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 46/280       
2) ท าสวน        สวนล าไย 57/173       

         สวนมะม่วง 33/27       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 

5) สระ         /   / 
                

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) บ่อบาดาลสาธารณะ       /   / 
2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   

                
 
 
 
 
 



   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

26 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 (1) บ้านปากบ่อง  หมู่ที ่ 5  ต าบลปากบ่อง 
    
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1) ท านา        ในเขตชลประทาน         

         นอกเขตชลประทาน 14/169       
2) ท าสวน        สวนล าไย 54/101       

         สวนมะม่วง 17/36       
3) อื่นๆ        อื่นๆ โปรดระบุ         

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ประเภทแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

1) แม่น้ า         /   / 
2) หนองน้ า / บึง     /   / 

3) บ่อน้ าสาธารณะ     /   / 
4) โครงการสถานีสูบน้ า     /   / 

5) สระ         /   / 
                

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค 
ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
1) บ่อบาดาล
สาธารณะ 

    
  /   / 

2) ประปาหมู่บ้าน   /   /   
2) ประปาส่วนภูมภิาค   /   /   
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

-  ประชากรส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธ   
  วัดจ านวน  11  วัด ได้แก่   
1) วัดพานิชสิทธิการาม   ม. 1  ต. ป่าซาง  2) วัดป่าซางงาม  ม. 1  ต. ป่าซาง 
3) วัดอินทขิล   ม. 1  ต. ป่าซาง  4) วัดบ้านล้อง  ม. 2  ต. ป่าซาง 
5) วัดฉางข้าวน้อยเหนือ  ม. 3  ต. ป่าซาง  6) วัดฉางข้าวน้อยใต้ ม. 4  ต. ป่าซาง 
7) วัดหนองหอย   ม. 5  ต.ป่าซาง  8) วัดบ้านก้อง  ม. 1  ต. ปากบ่อง 
9) วัดท่าต้นงิ้ว    ม. 2  ต. ปากบ่อง 10) วัดธรรมสังเวช ม. 3  ต. ปากบ่อง 
11)วัดหนองผ า    ม. 4  ต. ปากบ่อง 

     
 ส านักสงฆ ์  1    แห่ง ได้แก่  ส านักสงฆ์ส้มหวาน 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

- ประเพณีแข่งเรือยาววัดบ้านก้อง 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
- ประเพณีบูชาเสาอินทขิล 

 -    ประเพณีสงกรานต์ 
 
       วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 -     ฟ้อนยอง 
 -     ฟ้อนเทียน 
 -     ฟ้อนเล็บ 
 -     แข่งกลองหลวง 
 -     อาหารพื้นเมือง 
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาษาถิ่น 
 ประชากรผสมกลมกลืนกัน ระหว่างไทยยอง ไทยลื้อ และมอญหรือเม็ง ซึ่งยังพูดภาษาดั้งเดิมเป็นภาษา
ล้านนา และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี ภาษาพูดดั้งเดิม(ท้องถิ่น)  ได้แก่ภาษาไทย
ยอง  ภาษาไทยลื้อ 
 
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
            ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและจ าหน่วย  ได้แก่ เสื้อผ้าพ้ืนเมือง 
ผ้าห่ม ของที่ระลึกจากผ้าพ้ืนเมือง  ผ้าฝ้ายทอมือ  ดอกไม้จากดินหอม 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า     มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ แม่น้ าทา แม่น้ ากวง และแม่น้ าปิง  ประชาชนในเขตต าบลป่าซาง
สามารถใช้ทรัพยากรน้ าจากแม่น้ าทา  ซึ่งใช้ได้ดีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะสภาพพ้ืนดินของแม่น้ าทาเป็นดิน
ทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้นาน ส่วนฤดูหนาวและฤดูร้อนปริมาณน้ าจะมีปริมาณน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในภาคการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่จึงสูบน้ าใต้ดินมาใช้ในการเพาะปลูก   ประชาชนในเขตต าบลปาก
บ่อง สามารถใช้ทรัพยากรน้ าจาก แม่น้ ากวง และแม่น้ าปิง  ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าได้ดี  น ามาใช้ในการเพาะปลูก 
และเลี้ยงปลาในกระชัง    ส่วนคุณภาพน้ าในปัจจุบันปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล ยังไม่พบปัญหา
มากนัก เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัญหาน้ าเสียที่พบ    ส่วนใหญ่เกิดจากอาคาร
บ้านเรือน และน้ าเสียจากโรงงานย้อมผ้าบาติก ซึ่งเทศบาลต าบลป่าซางได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน รวมทั้งมีการออกเทศบัญญัติควบคุมการทิ้งน้ าเสียได้ในระดับหนึ่ง 
 
 8.2 ป่าไม้      ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
 
 8.3 ภูเขา      ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

 พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการตามล าดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่  ดิน  น้ า   ต้นไม้   ยังอุดมสมบูรณ์  ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีการท าสวนล าไย  และ ท านาได้ปีละ  2  ครั้ง   คือ นาปีและนาปรัง   น ้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  แก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือน า
น้ าใต้ดินมาใช้ส าหรับการเกษตร สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น  

 ในด้านมลภาวะทางอากาศและเสียง ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะพบปัญหาหมอกควัน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากควันไฟป่านอกพ้ืนที่ต าบล ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อทุกจังหวัด  ในภาคเหนือตอนบน การแก้ไข
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่เทศบาลก็โดยการณรงค์ห้ามเผาวัชพืช ขยะกิ่งไม้ ฯลฯ และการรณรงค์ให้ประชาชน
ป้องกันควันโดยการสวมหน้ากากอนามัย ส่วนมลภาวะทางอากาศด้านอ่ืนๆ ก็มีปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ า ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานอบล าไย และปัญหาด้านเสียงที่
เกิดจากรถบรรทุกและร้านอาหาร ซึ่งเทศบาลได้เข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้งกลิ่น ฝุ่น และเสียงแล้ว 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง  พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

87 62,988,820.00 16 4,328,000.00 7 1,321,969.54 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

17 3,610,000.00 6 300,000.00 3 164,585.02 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

26 2,780,000.00 16 1,655,000.00 12 1,451,170.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 19,550,000.00 3 150,000.00 1 99,980.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

29 26,626,000.00 16 888,000.00 13 767,024.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

17 1,650,000.00 6 1,170,000.00 6 1,022,134.27 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

56 16,886,600.00 24 4,373,700.00 18 1,708,402.75 

รวม 247 134,091,420.00 87 12,864,700.00 60 6,535,265.58 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 

 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนนิการ อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง  พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 88 39,368,300.00 24 7,094,300.00 19 4,590,352.89 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

8 504,000.00 5 210,000.00 2 52,750.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

28 1,739,000.00 14 1,327,000.00 10 1,108,218.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 7,100,000.00 3 470,000.00 2 458,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

22 4,254,200.00 18 3,774,200.00 17 2,149,031.24 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

10 1,345,000.00 8 1,410,000.00 6 1,208,359.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

47 5,108,000.00 24 2,200,070.00 21 749,134.27 

รวม 214 59,418,500.00 96 16,485,570.00 77 10,315,845.40 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

80 48,679,500.00 36 12,981,200.00 10 3,419,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

9 1,481,000.00 5 195,000.00 4 179,086.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

25 21,994,400.00 22 21,788,400.00 14 15,306,209.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 6,005,000.00 5 1,020,000.00 3 661,644.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

31 32,836,800.00 24 3,634,150.00 12 1,494,958.54 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

8 1,300,000.00 7 1,335,000.00 6 925,367.50 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

37 9,490,100.00 26 3,447,482.00 21 1,306,715.75 

รวม 200 121,786,800.00 125 44,401,232.00 70 23,292,980.79 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

39 14,026,400.00 24 7,596,400.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

13 487,000.00 10 280,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

32 22,334,800.00 30 21,954,800.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,390,000.00 7 1,125,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

22 3,243,000.00 21 3,007,200.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

8 1,400,000.00 8 1,352,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

30 6,068,200.00 25 3,169,200.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 151 48,949,400.00 125 38,484,600.00 0 
 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   247  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน     87  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  35.2๒ 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8– ๒๕60) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   214  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน     96  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.86 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9– ๒๕61) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   200   โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน    125  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  62.50 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕62) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   151   โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน    125  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  82.78 

 เทศบาลสามารถน าโครงการในแผนพัฒนามาด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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(2) เชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปุาซาง จากการลงพ้ืนที่ประชาคมจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนและแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา    มีปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กร
ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนา
ของเทศบาลเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาไว้ก่อนโดยหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้กับทางเทศบาลภายหลัง  อีกทั้งโครงการที่น าเสนอบาง
โครงการยังมีความซับซ้อนกัน และเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ จ าท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ความต้องการที่เสนอมา    จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้  โครงการ
ที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชาคม ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน การเสนอ
โครงการ/กิจกรรม มีผู้ร่วมประชาคมน้อย ผู้น ายึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือบางชุมชนประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยยึดผู้น าว่าอย่างไรก็เห็น
ด้วยแล้วแต่ผู้น า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  และการเสนอโครงการ/กิจกรรมไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา 
เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด  โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่าย

ประจ า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก
จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ 
ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด 

3. ปัญหาการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 
ด้วยในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ดังนั้นการจัดเก็บ

ภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเปูาหมาย งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง 
กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาล
ต าบลปุาซาง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้ ท าให้โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการต้องชะลอการด าเนินการหรือยกเลิกการด าเนินการไป 
เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560    

  2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ     

 ตามที่เทศบาลต าบลปุาซางได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ตามนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนา ดังต่อไปนี้     

    1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน  

ทางเท้า รางระบายน้ า 
3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
4. มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค 

  2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
1. มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้และ

สามารถพ่ึงตนเองได ้
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 
3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

1. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
2. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. มีการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล 
5. มีการส่งเสริม  ดูแล  สุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาล 
7. มีการปูองกันและรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 

 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. มีการสร้างเครือข่ายดูแล เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
2. มีการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 
     6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
3. มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 

 
     7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1. มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
2. มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. มีการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. มีการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
   
    2.2 ผลกระทบ 

  ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาซาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 - 2560  การลง
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองความต้องการของประชาชน  ทาง
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านเสนอผู้บริหาร    และได้ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซางเพ่ือบรรจุ โครงการต่างๆ  ไว้ในแผนพัฒนา และเป็นข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี   แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ครบทุก
ปัญหา  ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยปัญหานั้นๆ การที่งบประมาณมีอยู่อย่าง
จ ากัดและภายใต้ระเบียบข้อบังคับท าให้การพัฒนาท้องถิ่นท าได้ไม่เต็มที่จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลจากประชาชนบางส่วน   
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 3. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  
     ข้อมูลจากการสอบถามผู้น าท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ได้แก่ มีโครงการใน
การพัฒนาจ านวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้
พิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ส่วนใหญ่ไม่มองภาพรวมเทศบาล แต่จะ
เสนอเฉพาะความจ าเป็นของชุมชนตนเองท าให้เกิดความขัดแย้งในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด าเนินการพัฒนายังไม่เพียงพอต่อการให้บริการขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ท างานโดยขาดการประสานงานที่ดี ท าให้เกิดความล่าช้า 

  ผู้น าท้องถิ่น ได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง และการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ได้แก่ การเร่งท าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความสนใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือค้นหาปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน ควรจัด
ประชุมประชาคม พบปะประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับทราบถึงปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ แนวคิดต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้น าชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อย่างสม่ าเสมอ 
ด าเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานให้เพียงพอต่อปริมาณบุคลากร และต่อปริมาณ
งาน และผู้บริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า  

 ข้อมูลจากการสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ การพัฒนาบางด้านยังไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชน ไม่เป็นไปตามล าดับและกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความ
สนใจในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามแผนชุมชน ขาดการประสานงานที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ขาดการวางแผนที่ดี การท างานล่าช้า การบริการสาธารณะที่เทศบาลได้
ด าเนินการ ไม่มีคุณภาพ ช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุม ครบทุกหมู่บ้าน  และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม แผนงานหรือ
โครงการต่างๆ ของเทศบาล ยังไม่ทั่วถึง 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้แก่  การจัดหางบประมาณให้
เพียงพอ กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกชุมชน จัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
ผู้บริหารท างานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามนโยบาย ให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการตามที่ให้ไว้แก่
ประชาชน มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการลงพ้ืนที่ต้องคอยชี้แนะ และตอบข้อ
สงสัยด้วยความเต็มใจ และข้อมูลที่ให้แก่ประชาชนต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงด้วย ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการร่วมเสนอโครงการพัฒนา และหลังจากการท าแผน
แล้วเทศบาลควรต้องจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่อย่างทั่วถึง และโดยเร็ว เพราะหากมีการท าแผนพัฒนาทุกๆ ปี 
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แต่โครงการไม่ได้รับการตอบสนอง จะท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ขออะไรก็ไม่ได้รับการพิจารณา และ
บางครั้งอาจน าไปเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืน ที่ได้รับการพัฒนา ท าให้ประชาชนไม่อยากร่ วมเสนอแนวทางการ
พัฒนา และอาจน าไปสู่ความไม่สามัคคีระหว่างชุมชนได้และมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปุาซาง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความพึง
พอใจทั้งสองฝุาย โดยยึดหลักตามกระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และยึดหลักความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบเพ่ือค้นหาปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน   
 2. การจัดประชุมประชาคม พบปะประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือรับทราบถึงปัญหา 
ความต้องการ และข้อเสนอแนะ แนวคิดต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชน เสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน เพื่อน ามาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เป็นการวางแผนการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่  เป็นการบริการในเชิงรุก การสะท้อนปัญหา ๒ ทาง  เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส คล่องตัว และรวดเร็ว เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ให้ตรงตาม
เปูาหมายและความต้องการ  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
จังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้ง ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. การจัดประชุมประชาคมต าบล โดยการแต่งตั้งคณะท างานร่วมกัน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือสรุปผลจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่ประชนชนแต่ละหมู่บ้านเสนอเข้ามาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุด
ต่าง  ตามระเบียบฯ ต่อไป 
 4. การประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้กับประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และ
จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้น าชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 5. การแต่งตั้งผู้แทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อย่าง
สม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ความเป็นมา  
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนานโยบายรัฐบาล  11 ข๎อ 
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 11 ด๎าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหํงชาติ 36 
กิจกรรม มาใช๎เป็นกรอบในการจัดท าและให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ตํอไป  

1.2 พร๎อมนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกลําวได๎เห็นชอบให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ทาหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ที่
ต๎องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด๎าน ตามที่ก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เพ่ือจัดทารํางยุทธศาสตร์
ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี  
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
วิสัยทัศน์ : 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

1) ความม่ันคง 
(1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
(2) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง  
(3) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่

เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
(4) ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน  

(5) ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

 



            ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      40 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

2) ความม่ังคั่ง 

(1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน  

(2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง  

(3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎าง การพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

3) ความย่ังยืน 
(1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

(2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม  

(3) มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน
ในสั งคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือการ พัฒนา ในระดับอยํ างสมดุล  
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่..... 
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยูํอยําง

มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 
และมีระดับรายได๎ในกลุํมประเทศรายได๎สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก  

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอยํางมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แขํงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให๎ประเทศไทยเข๎าสูํการมีรายได๎สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว โดย  

2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุํงสูํความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหารและเป็นฐานการผลิต  
bio-bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง  

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให๎เป็น
ฐานรายได๎ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค๎า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชํน 
ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นสํวนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นสํวนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต๎น  

2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสํงเสริมธุรกิจบริการอนาคตให๎เป็น
ฐานรายได๎ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให๎บริการของภูมิภาคอาเซียน เชํน ศูนย์กลางการ
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ให๎บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหํงการทํองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด๎านโลจิสติกส์ เป็นต๎น  

2.4 วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมเข๎มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ  

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรํวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิ เคราะห์อยํางมี เหตุผล มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู๎คุณคําความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ  
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการ
เข๎าถึงทรัพยากรการสร๎างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยํางทั่วถึง โดยที่
ประชาชนทุกชํวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูํดีมีสุข ไมํคอรัปชั่น  

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับ
การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญํขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

6. การบริหารภาครัฐ โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมและประชาชนมี
สํวนรํวม มีการกระจายอ านาจและแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาคและท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ 
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กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร ์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล๎อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความมั่นคงทาง 
     อาหารพลังงาน และน้ า 

     (8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น สํงเสริมการค๎าและการ
ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎
ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิตการเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน 
และสํงเสรมิเกษตรกร รายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนาอุตสาหกรรม
สํงออกที่มีศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของผู๎ประกอบการไทย พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือสํงเสริมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมสูํสากล ยกระดับศักยภาพของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํ
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่ ง ท ะ เ ลตะวั นออก  พัฒนาร ะบบ เมื อ งศู นย์ กล า งคว าม เจ ริญขอ งประ เทศ  และ พัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริม
บทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ
กลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจตํางๆ เพ่ิมบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การระหวํางประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
ตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชนไทย 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตํในครรภ์

และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎ มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ าเน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรวํมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ และให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (สศช.) พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1) ต๎องมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกลําวเป็น
แผนงาน/โครงการในชํวง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎มี
การประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ของรัฐบาลตํอไป 

(2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ให๎สอดคล๎องและสะท๎อนถึงการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีการ
ขับเคลื่อนไปแล๎วในชํวงที่ผํานมา 

(3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย และกลไกประชารัฐที่จะชํวยสนับสนุนให๎ ทุก
ภาคสํวนด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
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ทั้งนี้ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอกลไก
ดังกลําวให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากํอนน าเสนอคณะรัฐมนตรี  

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ(สศช.) ประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติอยํางใกล๎ชิดและจัดให๎มีกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เพ่ือให๎แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงน า
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ.2560 – 2564) และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด๎าน ที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ในลักษณะของการถํายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสูํการปฏิบัติในชํวงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให๎
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในชํวง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 

 

ภาพที่ .....   ความเชื่อมโยงระหวํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

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

2560 - 2564) 
1. ข๎อเท็จจริง 

1.1 ในปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  (สศช.) ได๎น า
ผลที่ได๎จากการประชุมระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ระดับภาค การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุํม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนา การประชุม
ประจ าปี 2558 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) และการรํวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแหํงชาติ มาพิจารณาปรับปรุงและยกรํางเป็นทิศทางการ
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พัฒนาในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสนอตํอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนน าเสนอ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (กก.สศช.) พิจารณาตํอไป 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (กก.สศช.) ครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ และ (รําง) องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด๎านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ทั้ง 9 คณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ 
พร๎อมทั้งมอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)  น าทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังกลําวเสนอ
คณะรัฐมนตรีตํอไป 

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ และให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ให๎มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (สศช.) พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564)ให๎มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกลําว
เป็นแผนงาน/โครงการในชํวง 5ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎
มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลตํอไป 

2. รูปแบบ เค๎าโครงเบื้องต๎น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

2.1 รูปแบบและเค๎าโครงเบื้องต๎นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

   - หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
- สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
   ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 

   - สถานะของประเทศด๎านตํางๆ (ด๎านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎าน 
การบริหารจัดการ) 

- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนาประเทศท้ังภายในและภายนอก 
- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ความท๎าทาย) 
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
- สรุปยํอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   - เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และที่สามารถแปลงไปสูํแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมได ๎

- ก าหนดแนวทางด าเนินการที่มีความส าคัญสูงที่ต๎องผลักดันสูํการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
2.รูปแบบ เค้าโครงเบื้องต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด๎วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

      ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพ่ือให๎คนไทยเป็นคนดี 
คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร๎าง
สภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร๎างสุขภาวะที่ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

        ๒) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากร แหลํงทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคมของรัฐอยํางมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคนได๎เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่รู๎และทักษะที่เหมาะสม เน๎นการเรียนรู๎เพ่ือสร๎าง
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สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่ จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุํมเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร๎างโอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยําง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูํการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย 

        ๓) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพ่ือตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร๎อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร๎างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุํนยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต๎น 

        ทั้งนี้ โดยจะให๎ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร๎างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรุํนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกตํอการค๎า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได๎ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    

        ๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนมุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงร๎อยละ ๒๐ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
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        ๕) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง ให๎ความส าคัญกับความมั่นคงที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ด ารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุด
ยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร๎างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในการแก๎ไขปัญหาด๎านความ
มั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อมั่นและพัฒนาความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให๎สามารถป้องกันแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) เสริมสร๎างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อม
แหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ให๎เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความมั่นคง  

        ๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให๎การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวนรํวม มีการ
กระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให๎บริการภาครัฐผําน
เครือขํายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับโครงสร๎างการ
บริหารงานท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนา
ประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗  

        ๗) ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
ระบบลอจิสติกส์ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคม
ขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่ได๎มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่หํางไกล และการใช๎ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ ได๎แกํ อุต สาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎
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พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างเครือขํายการขนสํง
ระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจากถนนสูํราง
เป็นหลัก 

        ๘) ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัย โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุํงให๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชํวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสูํศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น เสริมสร๎างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือ
แก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวนตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิดกลไก
บูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค์กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง อันจะสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการแขํงขันใน
ศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และก๎าวไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูงในอนาคต 

        ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตาม
มาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของพ้ืนที่และสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎แกํ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาทําเรือน้ าลึกทวา 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอยํางสร๎างสรรค์ โดยมุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตํางๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค๎ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
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ในการแขํงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล๎องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความรํวมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต๎น การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกัน
ระหวํางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให๎บริการทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการด๎านสุขภาพ การให๎บริการ
ด๎านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย  

ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ (ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์) 

พัฒนาการประเทศไทย 4.0 

หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมํเพ่ือสร๎างความมั่งคั่งในศตวรรษที่  21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสูํ Design of Innovation  
จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 สํวนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต๎วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล๎อยํางลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of 
ASEAN 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น 
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎าเครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ 

เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า 

รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น 
นับตั้งแตํประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด๎วยนโยบายตําง ๆ พบวํา มีการอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตํอปี แตํมาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% 
ตํอปี 

เหตุผลส าคัญเพราะ 
1. ไทยไมํเคยปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจอยํางจริงจังมากํอน 
2. ไมํเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 
3. แรงงานยังมีทักษะไมํดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส 
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ด๎วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ
ด๎วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให๎หลุดพ๎นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 
 1. กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง (Middle Income Trap) 

2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) 
3. กับดักความไมํสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) 
 
ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจจากที่กลําวมาข๎างต๎นไปสูํ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด๎วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎น

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลาไปสูํการ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ าไปสูํ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยูํ 2 ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด๎วย 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 
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3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 

กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหมํ ประกอบด๎วย 
1) Productive Growth Engine 
เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูํประเทศที่มีรายได๎สูง (High Income Country) ที่

ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค์ 
 กลไกดังกลําว ประกอบไปด๎วย การสร๎างเครือขํายความรํวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหมํ และการสร๎างคลัสเตอร์ทางด๎านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม กิจการรํวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญํ รวมถึงการบํม
เพาะธุรกิจด๎านเทคโนโลยี เป็นต๎น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎ปาน
กลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยูํ 

2) Inclusive Growth Engine 
เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได๎ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด๎วย การสร๎างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุํมจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน การสํงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท๎าทายทางสังคมในมิติตํางๆ การ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการท าธุรกิจ การสํงเสริมและสนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
เข๎มแข็งและสามารถ แขํงขันได๎ในเวทีโลก การสร๎างงานใหมํๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับ
ขีดความสามารถ การเสริมสร๎างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให๎ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลง
จากภายนอก และการจํายภาษีให๎แกํผู๎ที่มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) 
เพ่ือแก๎ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 3) Green Growth Engine 

การสร๎างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต๎องค านึงถึงการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไมํสมดุลของการพัฒนาระหวํางคนกับสภาพ แวดล๎อม 

โดยกลไกนี้ประกอบด๎วย การมุํงเน๎นการใช๎พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึ งความ
ได๎เปรียบเรื่องต๎นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสูํการค านึงถึงประโยชน์ที่ได๎จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
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ทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยูํที่การพัฒนากระบวนการผลิตให๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 
อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด๎วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสูํความมั่งคั่งอยํางมั่นคงและ
ยั่งยืน เพ่ือให๎หลุดพ๎นจากกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนตํางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน๎อยมากโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการศึกษาคน  สร๎างการ
วิจัยและพัฒนา โครงสร๎างเศรษฐกิจ ให๎ไทยสามารถอยูํได๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต๎องกล๎าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนตํางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตํางชาติมา และต๎องยืนอยูํบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 

กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต๎แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด ประชารัฐ ที่
ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ๎นกับดักประเทศรายได๎ปานกลางจะไมํสามารถเกิดขึ้นได๎
เลย ดังจะเห็นได๎จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผํานมา เราในฐานะต๎นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศพร๎อมแล๎วหรือยังตํอการขับเคลื่อนประเทศไทยให๎บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด       
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 
 
วิสัยทัศน์  
   “ศูนย์กลางการทํองเที่ยว การค๎า การลงทุนสูํสากล 
  บนพื้นฐานความโดดเดํนวัฒนธรรมล๎านนา สังคมนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน” 
 พันธกิจ  
      1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวสูํสากล  
   2. เพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขันด๎านการเกษตร การค๎า และการลงทุน  
  3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างคุณคําทางสังคม       
      และมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยําง     
     ยั่งยืน  
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการทํองเที่ยว การค๎า      
     การลงทุนระหวํางภูมิภาค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ 
 2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขําย การค๎า การลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพ่ิม    
     ศักยภาพในการแขํงขัน ทั้งในและตํางประเทศ 
 3. พัฒนาเกษตรมูลคําเพ่ิมสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและมีสํวนรํวม    
     ตอบสนองตํอการพัฒนาและใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

1.3.2  แผนพัฒนาจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopotis) 
  สนับสนุนสํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎าหัตถ 

อุตสาหกรรม และน านวัตกรรม มาใช๎พัฒนาสินค๎าหัตถอุตสาหกรรมให๎มีความสามารถในการแขํงขันและสร๎าง
มูลคําเพ่ิม 

  - ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 
  สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เอ้ือตํอการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 

อยํางเป็นระบบ ทั้งแหลํงน้ าและท่ีดิน รวมทั้งปัจจัยการผลิตื่น ๆ พัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง 
สํงเสริมการผลิตพืช ผัก ผลไม๎ สินค๎าเกษตรที่มีความเหมาะสมตํอพ้ืนที่ พัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัย สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรสีเขียว และแปลงผลิตสินค๎า ตามนโยบาย
เกษตรแปลงใหญํ เพ่ือรวมกลุํมการผลิตและเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด รวมทั้งสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร
ปลอดภัย เชิงรุกภายในประเทศและตํางประเทศท่ีมีศักยภาพ 
   - ยุทธศาสตร์เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) 
   สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว โดยเน๎นการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศักยภาพที่
โดดเดํนของพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตร โดยมีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตํางประเทศที่ต๎องการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรม มุํงเน๎นการพัฒนาบุคลาก รให๎มีความรู๎
ความสามารถในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล๎านนา พัฒนาโครงสร๎าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือการทํองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทํองเที่ยว
ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี สํงเสริมและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับการทํองเที่ยว
แบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างประสบการณ์ที่
ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เยี่ยมเยียน และเชื่อมโยงการตลาดเชิงรุกรํวมกับ ททท. 
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   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
   เป็นการปลูกจิตส านึกรักบ๎านและชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สร๎างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุํมวัย ตลอดจนเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน น าไปสูํการพัฒนาสังคมนําอยูํ สูํความยั่งยืน 
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco- town) 
   เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา โดย
เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดการบริหาร
จัดการอยํางยั่งยืนตํอไป 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนท๎องถิ่นในจัดการตนเอง 
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทําเทียมในสังคม 
4. ท๎องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องกับภูมิสถาปัตย์ 
2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชน 
2. สร๎างแบรนด์วัฒนธรรม ท าการตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 
3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎า และระบบฐานข๎อมูล 
4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
  “ เทศบาลต าบลป่าซาง  มุํงมั่นพัฒนา ให๎ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ”  

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านการศึกษา และการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านระบบสาธารณสุข 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด๎านการเมือง-การบริหาร   

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต  
  2.สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ/สํงเสริม
      และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป   
  3. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4. สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  5. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬา   
              อยํางทั่วถึง 
   6. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด๎านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยใน    
              หมูํบ๎าน  

               7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

         2.4  ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
   2. จ านวนกิจกรรมที่ได๎ด าเนินงาน 
   3. ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   4. ประชาชนรํวมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5. ประชาชนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬาอยํางทั่วถึง 
   7. ประชาชนมีสุขภาพทีด่ีขึ้น 
                      6.ประชาชนในการมีสํวนรํวมในการบริหารงานกับ อปท. 
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 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต 
  2. สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ/สํงเสริม 
                         และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป   
  3. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  5. ประชาชนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬาอยํางทั่วถึง 
  6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
  7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

 2.6  กลยุทธ์ 
  1)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกับความ
       จ าเป็นและความต๎องการของประชาชน  
  2)  ขุดลอกคูคลอง จัดสร๎างแหลํงน้ าและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ 
       บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 
  ๓)  สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร     
       ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ 
  4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
                 ท๎องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
  5)  สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและ 
       ชุมชนให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎ พิการ  
       ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
       ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   
  6)  ป้องกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
  7)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า แมํน้ าล าคลองและป่าไม๎ให๎มี
        ความอุดมสมบูรณ์ สร๎างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหา 
        สิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน ให๎เป็นผู๎ม ีคุณภาพ
       มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  9)  สํงเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  10)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  
  11)  ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตํางๆ 
  ๑2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน         

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง 
  สามสาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

106 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1032 
และ 1156 

- ถนน คสม./คสล. ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที ่
- มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและ 
  ประปาภูมิภาค 
- ทุกบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
- ไฟฟ้าสาธารณะเกือบทุกสาย 
- มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
- มี โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ค ลื่ น  

โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
- มีพนังกันตลิ่งที่มีความสามารถป้องกัน 

ความเสียหายจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การให้บริการด้านการขนส่ง 
สาธารณะ  ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงทาง 
หลวงจังหวัดหมายเลข  1032 

- ถนน คสม./คสล. บางสายขาดท่อ 
  ระบายน้ า 
- การคมนาคมถนน สะพานบางสายยัง  
คับแคบ ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

- การจัดการแหล่งน้ ายังไม่ดีพอและ 
  เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
และการขยายตัวของชุมชน 

- น้ าบาดาลมีฟลูออไรด์มาก 
- ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ยังไม่ครอบ 
  คลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะถนนตัดใหม่ 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ 
  ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล าไย  ข้าว    

กระเทียม 
- มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ  

เมืองเก่าเวฬุคาม/วัด 
- เป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน ฐาน 
  การผลิตด้านหัตถกรรมที่ส าคัญโดย  

เฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมผ้าทอ   
  ผ้าบาติก  จักรสาน 
- เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจ 

ของอ าเภอป่าซาง 
- การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

- พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดการ 
  บริหารจัดการทางด้านการตลาดอย่าง 
เป็นระบบ 

- ขาดตลาดกลางการเกษตร 
- ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจ   
  ชุ ม ช น ข า ด ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต     
การตลาดสู่มาตรฐานสากล  และไม่
นิยมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้า พ้ืน เมืองที ่
แน่นอน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการขุดค้น 
ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เวฬุคาม 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวยัง
ไม่ทั่วถึง 

 
 

3. ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 

 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม   
  ประเพณีเก่าแก่  ประชาชนมีวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  สงบสุข น่าอยู่
น่าอาศัย 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นท่ีมีค่า 

- เป็นเมืองเก่าเวฬุคาม และ 
  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งข้ึน 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อผู้สูง 
  อายุ เด็ก คนพิการและกลุ่มผู้ติดเชื้อ 

เอดส์ 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 
 
 
 
 

- จ านวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
  คนพิการ เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนขาดความรู้และโอกาส 
  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ฐ า น ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น    
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ อ้ือต่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ 
  ด้านศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืองเก่า 
เวฬุคาม เท่าท่ีควร 

- งบประมาณในการบริหารจัดการมี 
จ านวนจ ากัด 

- ควรส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมืองมี 
คุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคนท้องถิ่นของเทศบาลมากข้ึน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- ประชาชนมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เทศบาลให้ความส าคัญต่อการจัด 
  การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
  แวดล้อม 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ าไหล 
  ผ่าน 3 สาย คื แม่น้ าปิง,แม่น้ าทา และ

แม่น้ ากวง 
- มีการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัด 

น้ าเสียรวมและเตรียมการเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต 

- มีบ่อขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

- ขาดระบบการจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติในชุมชนที่ดี 
- ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

- ประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- ไม่ มี พ้ื นที่ ส าธ า รณะในการจั ดท า 
สวนสาธารณะเพ่ือส่ง เสริมสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดระบบการคัดแยกขยะท่ีดี 
 

5.  ด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

 

-ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา 
และการกีฬามากขึ้น 
-เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการ ศึกษา 
และกีฬาเป็นอย่างด ี
-มีสนามกฬีาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล 
-มี ช ม รมกี ฬ าพนั ก ง านลู ก จ้ า ง แล ะ 
ประชาชนของเทศบาล 
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเทศบาล 
-มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบาลต าบลป่าซางและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 

- สถานที่และอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 

- สนามกีฬายังไม่มีสนาม อุปกรณ์กีฬา 
และอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐาน 

- ชุมชนต้องการที่ อ่ านหนั งสื อพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและที่ท าการชุมชนเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและ
จิตที่ด ี

- ไม่มีโรคระบาดในเขตเทศบาล 
- มีการระงับและป้องกันโรคติดต่ออย่าง

ทันท่วงท ี
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อเรื่ อง

สุขภาพ อนามัยมากขึ้น 
- มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน

สาธารณสุขในเขตเทศบาล 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข

ของเทศบาล 
- มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ

เทศบาลในการบริการประชาชน 
 
 
 

- มีบุคลากรด้านสาธารณสุขน้อย 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

7. ด้านการเมือง –  
   การบริหาร 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  บริหารงานมากขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อ 
  การเมือง ระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดข้ึน 
  ในชุมชน 
- ปัญหายาเสพติดลดลง 

- -  มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

- มีศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข ์

 
 

- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการ 
  ของเทศบาล 
- ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
  เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- ระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้องใน
ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงานมีข้อจ ากัด
เพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 
 

- มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก ไม่มี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียร ภาพ
ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น 

 

2. เศรษฐกิจ - ผลผลิตล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  หลักที่
ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับ  เกษตรกร
เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงที่จะขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ 

- ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากการท า FTA 

- มีเสรีทางการค้าเพ่ิมขึ้น ท าให้เราต้องเร่ง
พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

- มีการขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยไปในหลาย
จังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน ที่ เป็น
คู่แข่งทางการค้าล าไย 

- ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
(FTA)  และการค้า (WTO)  ของจีน 
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
โดยเฉพาะ กระเทียม  หอมแดง 

- เศรษฐกิจภายในไม่สามารถควบคุมได้ 
- ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเมืองมาก

เกินไป 
- รายได้เท่าเดิมแต่สินค้าและบริการมี

ราคาแพงขึ้นส่งผลให้การออมลดลง 
- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า

เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้น เช่น ล าไย 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      65 
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ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

3. สังคม  - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดกว้าง 

- สังคมมีความเ อ้ืออาทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอายุ 

- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถ 

- ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูงการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมีประชากรวัย
พ่ึงพิงสูงเป็นข้อจ ากัด ด้านการพัฒนา 

- เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน 
ท า ให้ ขาดความรักความอบ อุ่นใน
ครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดคุณธรรม 

จริยธรรม  
 
 
 

4. นโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล แก้ไข
วิกฤติทางการเมืองและการบริหาร  ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็ งให้กับสั งคมบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศ และ
สร้างความเข้มแข้งและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทัพ  

- บริห ารง านโดย เน้ นหลั กคุณธรรม 
โปร่ ง ใส   สุ จริต   และหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ 
สามารถป้องกัน บรรเทาและแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญของชาติ โดยน้อมน า
แนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  

 
 
 

- ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความ 
ส า เ ร็ จ เท่ าที่ ค ว ร  ติ ดขั ดที่ วิ ธี ก า ร 
กระบวนการท างาน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง ไม่
ชัดเจน 

- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการ
กระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

 
โอกาส 

(Opportunity) 

 
อุปสรรค 
(Threat) 

5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มี ก า รส่ ง เ ส ริ มทางด้ าน เทค โน โลยี 
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

- มีการจัดตั้ง IT  CITY  เป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- มี ค ว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จและ เท่ าทั น
เหตุการณ์โลก 

- การท างาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

- ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจถึงฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสูง 
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 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      แบบ ยท.01 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ             ยุทธศาสตร์ที่ 1       ยุทธศาสตร์ที่ 2         ยุทธศาสตร์ที่ 3          ยุทธศาสตร์ที่ 4            ยุทธศาสตร์ที่ 5          ยุทธศาสตร์ที่ 6 
      20 ปี              
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ              ยุทธศาสตร ์       ยุทธศาสตร์        ยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์      ยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์        ยุทธศาสตร ์
ฉบับท่ี 12                 ที่ 1               ที่ 2                ที่ 3        ที่ 4               ที่ 5               ที่ 6          ที่ 7                 ที่ 8                ที่ 9                ที่ 10 
 
 

    ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 1              ยุทธศาสตร์ที่  2           ยุทธศาสตร์ที่  3 
    กลุ่มจังหวัด  
 
 
   ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 1                 ยุทธศาสตร์ที่ 2                  ยุทธศาสตร์ที่ 3                ยุทธศาสตร์ที่ 4           ยุทธศาสตร์ที่ 5 
     จังหวัด 
 
 
  ยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่ 1                ยุทธศาสตร์ที่ 2                      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาอปท. 
 ในเขตจังหวัด 
 
  
ยุทธศาสตร ์    ยุทธศาสตร์ที่ 1         ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3          ยุทธศาสตร์ที่ 4            ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6          ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา อปท 
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    . 
ยุทธศาตร์                           
การพัฒนา                      ยุทธศาสตร์ที่ 1       ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3           ยุทธศาสตร์ที่ 4            ยุทธศาสตร์ที่ 5          ยุทธศาสตร์ที่ 6           ยุทธศาสตร์ที่ 7 
   อปท 
 
                    
                        เป้าประสงค์ที่ 1           เป้าประสงค์ที่ 2           เป้าประสงค์ที่ 3       เป้าประสงค์ที่ 4          เป้าประสงที่ 5            เป้าประสงค์ที่ 6           เป้าประสงค์ที่ 7            
  
  
               
          กลยุทธ์           กลยุทธ์          กลยุทธ์        กลยุทธ์        กลยุทธ์         กลยุทธ์       กลยุทธ์       กลยุทธ์        กลยุทธ์        กลยุทธ์         กลยุทธ์         กลยุทธ์   
                ที่ 1              ที่ 2             ที่ 3               ที่ 4           ที่ 5    ที่ 6           ที่ 7            ที่ 8            ที่ 9           ที่ 10            ที่ 11           ที ่12         
 
 
 
 
 
แผนงาน          เคหะและ            สร้างความ          การศาสนา    งบกลาง           บริหารงาน         สาธารณสุข           การศึกษา   รักษาความ 
          ชุมชน               เข้มแข็งของ      วัฒนธรรม   ทั่วไป                                                                 สงบภายใน 
          ชุมชน               นันทนาการ 
 
 
 
  
 

ผลผลิต/           จ านวน 177        จ านวน 52      จ านวน 48   จ านวน 12         จ านวน 92          จ านวน 46          จ านวน 84             จ านวน 24         
โครงการ          โครงการ            โครงการ            โครงการ    โครงการ           โครงการ             โครงการ             โครงการ               โครงการ                
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3.4 ผังยุทธศาสตร์                แบบ ยท.02 
                     
 

วิสัยทัศน์                                             เทศบาลต าบลป่าซาง มุ่งม่ันพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน 
 
  
  
                         ด้านโครงสร้าง              ด้านเศรษฐกิจ             ด้านสังคม วัฒนธรรม       ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ        ด้านการศึกษาและ          ดา้นระบบสาธารณสุข       ด้านการเมืองการบรหิาร 

ยุทธศาสตร ์                พื้นฐาน ฯ                  การท่องเท่ียว              และคุณภาพชวีติ              และสิ่งแวดล้อม                   การกีฬา 

            
                    

เป้าประสงค์                  เป้าประสงค์ที1่          เป้าประสงค์ที่ 2        เป้าประสงค์ที่ 3        เป้าประสงค์ที่ 4          เป้าประสงค์ที่ 5         เป้าประสงค์ที่ 6           เป้าประสงค์ที่ 7               
                                        
       

ค่าเป้าหมาย          ค่าเป้าหมายที่ 1         ค่าเป้าหมายที ่2        ค่าเป้าหมายที่ 3        ค่าเป้าหมายที่ 4          ค่าเป้าหมายที่ 5          ค่าเป้าหมายที่ 6         ค่าเป้าหมายที่ 7 
     
 
 
 
 กลยุทธ์              กลยุทธ์      กลยุทธ์        กลยุทธ์       กลยุทธ์         กลยุทธ์        กลยุทธ์         กลยุทธ์        กลยุทธ์        กลยุทธ์       กลยุทธ์        กลยุทธ์         กลยุทธ์   
    ที่ 1           ที่ 2           ที่ 3             ที่ 4           ที่ 5             ที่ 6            ที่ 7           ที่ 8            ที่ 9        ที่ 10            ที่ 11         ที ่12         
 
 
 
แผนงาน          เคหะและ          สร้างความ         การศาสนา           งบกลาง             บริหารงาน         สาธารณสุข          การศึกษา          รักษาความ 
          ชุมชน      เข้มแข็งของ         วัฒนธรรม                                   ท่ัวไป                                                             สงบภายใน 
                                                     ชุมชน     นันทนาการ     
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ยุทธศาสตร์เมือง
หัตถ นวัตกรรม 
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาภูมิ
นิเวศวัฒนธรรม
และอารย-
สถาปัตย์   

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ    
ประชาชน และเมืองใน
อนาคต 

จ านวนสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

39 53 41 42 175 1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน  
2) ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ าและ
เก็บกักน้ าเพือ่การเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและ บริโภค รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งกล
ยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

กองช่าง 
 

อบจ.ล าพูน ,
อ าเภอป่าซาง 
,จังหวัดล าพูน,
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ยุทธศาสตร์เมือง
จุดหมาย
ปลายทางแห่ง
การท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์
วัฒนธรรม         

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาเมือง
วัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจชุมชน
สร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรและ
หัตถกรรมให้มีรายได้
เพิ่มข้ึนและเพียงพอ/
ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่
ตลอดไป   

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินงาน 

12 12 12 12  48 1)  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
2)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน  โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

โครงการด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว   

กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ประชาชนบน
รากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

17 17 17 17 68 1)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน
ในท้องถ่ิน   
2)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  
การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 
 

โครงการด้านสังคม 
วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต  
 
 

 ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
 
 

 

 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
นิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาภูมิ
นิเวศวัฒนธรรม
และอารยสถาปัตย์   

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 6 4 4 20 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
  

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ
การกีฬา   
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา และด้าน
กีฬา อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และด้านกีฬาอย่าง
ทั่วถึง 

20 20 20 20 80 1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 
2)  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

โครงการด้าน 
การศึกษา และการ
กีฬา   
 

กองการศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่  6 
การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้าน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต สุขอนามัย
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

7 7 7 7 28 ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพแล ะ อน ามั ย ขอ ง
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

โครงการด้านระบบ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่เมือง
แห่งคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร  
 

การบริหารงานของ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และ
บุคลากรมีคุณภาพ 

ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
กับ อปท. 

29 29 29 29 116 1)ด าเนินงานตามแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ         
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

โครงการด้าน
การเมือง-การบริหาร 

ส านักปลัด 
กองวิชาการฯ 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการฯ 
 

 

 

 
 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - เทศบาลต าบล 
  ป่าซาง 
- อบจ.ล าพูน 
- จังหวัดล าพูน 

2.  เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน             
ทั่วไป  

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

  การบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป 

การบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

แผนงานการศึกษา  

ส านักปลดั 

กองการศึกษา 

 

   

 

 

การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองการศึกษา 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

4 

 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

 

เคหะและชุมชน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

5. ด้านการศึกษา และการกีฬา บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - เทศบาลต าบล 
  ป่าซาง 
- อบจ.ล าพูน 
- จังหวัดล าพูน 

   แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

6. ด้านระบบสาธารณสุข บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

7. ด้านการเมือง-การบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 
แผนงานการศึกษา 
 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลดั/ 
กองวิชาการและ
แผนงาน/กองคลัง 
 
ส านักปลดั 
 
 
กองการศึกษา 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

7. ด้านการเมือง-การบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองช่าง 
 
กองสวัสดิการและ
สังคม 
 

กองการศึกษา 

 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 9  แผนงาน 7 กอง  



3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ความ ด าเนินการเข้าค่ายฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด เข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด ใหค้วามรู้แก่เยาวชนฯ ใน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ

ปญัหา และแนวทางในการ โครงการฯทั้งด้านวชิาการ เข้าใจเกี่ยวกับ ติด ตระหนักรับทราบ

แก้ไขปญัหายาเสพติด และการปฏบิติั ภาคสนาม ยาเสพติดปญัหา ถึงปญัหาแนวทางใน

จ านวน 70 คน และแนวทางการ การแก้ไขปญัหายา

 แก้ไขปญัหายา เสพติด

เสพติดเพิ่ม 

ร้อยละ๑๐

2 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้าน เพื่อสืบสาน อนุรักษศ์าสนา การด าเนินกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนตระหนักถึง ส านักปลัด

ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรม ประเพณี อันส าคัญต่างๆ ตระหนักถึงความ ความส าคัญของ

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ส าคัญของการ กิจกรรมทางศาสนา 

เทศบาลฯ สืบสานอนุรักษ์ วฒันธรรมประเพณี

ศาสนาวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 

ประเพณีภมูิปญัญา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

ทอ้งถิ่นในเขต

เทศบาลฯ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 139          



3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

วนัลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง  ทั้ง 10 หมู่บา้น โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป 500 คน  ได้ร่วม

สืบสาน อนุรักษ์

ประเพณีลอยกระทง

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  ทั้ง 10 หมู่บา้น ไม่น้อยกวา่ โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน  ได้ร่วม

สืบสาน อนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์

3 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้าน เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

ศาสนา วฒันธรรมประเพณี ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม โครงการ ประชาชน จ านวน 

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ทางศาสนา วฒันธรรม 500 คน ได้ร่วม

เทศบาล ประเพณี และภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงส่งเสริมวฒันธรรม เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์ศาสนา เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา กองการศึกษา

ประเพณี ภมูิปญัญา วฒันธรรม ประเพณี ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม โครงการ วฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ทางศาสนา วฒันธรรม และภมูิปญัญา

เทศบาล ประเพณี และภมูิปญัญา ทอ้งถิ่น 

ทอ้งถิ่น

5 โครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 25,000      25,000      25,000      25,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

และจัดกิจกรรมเพื่อ ประชาชนในเขตเทศบาล โครงการ ประชาชน จ านวน 

อนุรักษว์ฒันธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแหเ่ทยีน 200 คน ได้ร่วม

งานประเพณีอันดีงาม เข้าพรรษา ประเพณีแหเ่ทยีน

เข้าพรรษา 

6 โครงการสร้างเสริมศีลธรรม ปลุกจิตส านึกเด็กและ เด็กและเยาวชน 10,000      10,000      10,000      10,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนได้น า กองการศึกษา

ในชุมชนสถานศึกษา เยาวชนใหท้ าความดี จ านวน 50 คน โครงการ หลักค าสอนของ

ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด พระพทุธศาสนา

ไปใช้กับชีวติ

ประจ าวนั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลปา่ซาง 80,000      80,000      80,000      80,000      ผู้เข้าร่วมการ มีองค์ความรู้ในการ กองสวสัดิการฯ

ศักยภาพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุใหม้ีความรู้ อบรม จ านวน ดูแลสุขภาพ สามารถ

ความเข้าใจในการดูแล 50 คน น าไปใช้ในชีวติและ

สุขภาพและมีกิจกรรม ได้ท ากิจกรรมที่

งานอดิเรกท าใหค้ลายเหงา เหมาะสมกับวยั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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3.4 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์และ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ 210,000     240,000     270,000     300,000     จ านวนผู้ปว่ย มีเงินใช้จ่ายในการ กองสวสัดิการฯ

ผู้ได้รับผลกระทบจาก เอดส์และผู้ได้รับ ด ารงชีวติบรรเทา

โรคเอดส์ ผลกระทบจาก ความเดือดร้อน

โรคเอดส์ ได้รับการ

ช่วยเหลือ(จ านวน 

35 คน ณ ตุลาคม 

2559)

2 โครงการสนับสนุนการ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร ผู้พกิารที่ลงทะเบยีน 4,353,600  4,833,600  5,409,600  5,985,600  ผู้พกิารได้รับ มีเงินใช้จ่ายใน กองสวสัดิการฯ

เสริมสร้างสวสัดิการ หรือทพุพลภาพ การช่วยเหลือ การด ารงชีวติ

ทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิาร (จ านวน 444 บรรเทาความ

หรือทพุพลภาพ คน ณ ตุลาคม เดือดร้อน

2559)

3 โครงการสร้างหลักประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบยีน ####### ####### ####### ####### ผู้สูงอายุได้รับ มีเงินใช้จ่ายใน กองสวสัดิการฯ

ด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือ การด ารงชีวติ

(จ านวน 2,024 บรรเทาความ

คน ณ ตุลาคม เดือดร้อน

2559)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรเ์มืองจุดหมายปลายทางแหง่การทอ่งเที่ยวเชิงประสบการณท์างวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสรา้งสรรค์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายภาษา เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วม  -นักเรียน ป.4- ม.3 5,000       5,000       5,000       5,000 นักเรียน จ านวน นักเรียนมี กองการศึกษา รร.วดับา้นก้อง

พฒันาสู่อาเซียน กิจกรรมมีทกัษะการใช้ โรงเรียนวดับา้นก้อง 75 คน ได้เข้าร่วม ความพร้อมเข้า

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  จ านวน 75 คน โครงการ สู่ประชาคม

อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ ผ. 02 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการศึกษา เพื่อสร้างแกนน า เด็กนักเรียนชั้นประถม 15,600 15,600 15,600 15,600 เด็กนักเรียนได้ นักเรียนที่ผ่านการ ส านักปลัด สภ.ปา่ซาง

เพื่อต่อต้านการใช้ เยาวชนในการสร้าง ศึกษาปทีี่ 5-6 รับความรู้และ อบรมเปน็แกนน า

ยาเสพติดในเด็กและ ภมูิคุ้มกันปลูกจิตส านึก ในโรงเรียนเขตพื้นที่ ตระหนักถึงโทษ และมีภมูิคุ้มกันใน

นักเรียน (ครู D.A.R.E) แก่นักเรียนและเยาวชน เทศบาลต าบลปา่ซาง และพษิภยัของ การปอ้งกัน

ใหห้า่งไกลยาเสพติด ยาเสพติดเพิ่ม ยาเสพติด

ขึ้นรอยละ 20

ผลที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(KPI)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน  - นักเรียนในสถานศึกษา 20,000     20,000     20,000     20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดความเข้าใจถึง กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

ตามโครงการปอ้งปราม ในสถานศึกษาเข้าใจถึง แหง่ละ  50 คน โครงการ พษิภยัยาเสพติด รร.บา้นล้อง

ยาเสพติดในสถาน พษิภยัของยาเสพติด จ านวน 4 แหง่ ๆ ละ มากยิ่งขึ้น รร.ฉางข้าวน้อย

ศึกษา สังกัด สพฐ.  5,000.-บาท รร.วดับา้นก้อง

2 โครงการอนุรักษศิ์ลป เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้  -นักเรียน (ป.2-6) 10,000     10,000     10,000     10,000 นักเรียนร้อยละ นักเรียนมีจิตส านึก กองการศึกษา รร.ฉางข้าวน้อย

วฒันธรรมทอ้งถิ่น ตระหนัก และเหน็ จ านวน 40 คน 85 สามารถปฏบิติั รัก ภาคภมูิใจ และ

คุณค่าของศิลป  -ครูผู้รับผิดชอบ/ กิจกรรมเกี่ยวกับ มีส่วนร่วมในการ

วฒันธรรมทอ้งถิ่น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษศิ์ลป อนุรักษ ์สืบสาน

จ านวน 6 คน วฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม

 -วทิยากร จ านวน 2 คน ทอ้งถิ่นใหสื้บต่อไป

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนุนกิจการที่เปน็ เพื่อส่งเสริมความ
อุดหนุนกิจการที่เปน็
สาธารณประโยชน์ 370,000    370,000    370,000    370,000    จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา กองการศึกษา คณะกรรมการ

สาธารณประโยชน์ สามัคคีและจัดกิจกรรม จ านวน 12 โครงการ โครงการ วฒันธรรม ประเพณี หมู่บา้นภายใน

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม และภมูิปญัญา เขตเทศบาล

งานประเพณีอันดีงาม ทอ้งถิ่น 

4 โครงการอนุรักษ์ เพื่อใหน้ักเรียนได้  -นักเรียน ป.4- ม.3 10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีความรัก กองการศึกษา รร.วดับา้นก้อง

สืบสานวฒันธรรม สืบสานวฒันธรรม โรงเรียนวดับา้นก้อง โครงการ และหวงแหน

ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นของตน

5 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อปลูกจิตส านึก  -เด็กและเยาวชน 10,000     10,000     10,000     10,000     เด็กนักเรียน ที่เข้า เด็กนักเรียน กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

จริยธรรม ใหก้ับเด็ก เด็กและเยาวชน ใหท้ า จ านวน 45 คน ร่วมโครงการ ได้น้อมน าหลัก

นักเรียนประจ าป ี ความดีไม่เกี่ยวข้องกับ จ านวน 45 คน ค าสอนทาง

พ.ศ.2559 อบายมุขและส่ิงเสพติด พระพทุธศาสนา

ไปปรับใช้ในการ

ด าเนินชีวติให้

เปน็ไปอย่างถูกต้อง

(KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความ สามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน  -นักเรียนโรงเรียน สพฐ. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

(อาหารกลางวนั)  มีอาหารกลางวนัที่มี จ านวน 330 คนๆ ละ โรงเรียน สพฐ. สพฐ. จ านวน 330 รร.บา้นล้อง

คุณค่าทางโภชนาการ  20 บาท จ านวน200วนั ในเขตเทศบาล คน  มีร่างกาย รร.ฉางข้าวน้อย

และแบง่เบาภาระ เจริญเติบโต รร.วดับา้นก้อง

ผู้ปกครองของเด็ก เปน็ไปตามเกณฑ์ 

นักเรียน มาตรฐาน ไม่เกิด

ภาวะทพุโภชนาการ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความ สามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร

7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนที่ท าการ เพื่อสนับสนุน ที่ท าการ  -โครงการจัดงานรัฐพธิี 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนับ ส านักปลัด ที่ท าการปกครอง

ปกครองอ าเภอปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง ความพงึพอใจ สนุนความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

ในการด าเนิน ของชุมชน

งานร้อยละ 80

 -โครงการศูนย์รวม 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนับ ส านักปลัด ที่ท าการปกครอง

ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ ความพงึพอใจ สนุนความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

หรือจ้างของ อปท. ในการเข้ารับบริการ ของชุมชน

ร้อยละ ๘๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(KPI)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาด  -โครงการด าเนินกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเกดิ ส่งเสริมและสนับ ส านักปลัด กิ่งกาชาด

อ าเภอปา่ซาง จ.ล าพนู อ าเภอปา่ซาง จังหวดั บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ความพงึพอใจ สนุนความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

ล าพนู และช่วยเหลือผู้ประสบภยั ในการเข้ารับ ของชุมชน จังหวัดล าพนู

สาธารณภยั,ผู้ด้อยโอกาส บริการ

ในสังคมของกิ่งกาชาด ร้อยละ 80

อ าเภอปา่ซางจังหวดั

ล าพนู

3 อุดหนุนส านักงาน เพื่อสนับสนุน ส านักงาน มีศูนย์ประสานงานของ 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้รับบริการเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนับ ส านักปลัด สนง.ทอ้งถิ่น

ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู อปท จังหวดัล าพนู ความพงึพอใจ สนุนความเข้มแข็ง จังหวัดล าพนู

ในการรับบริการ ของชุมชน

ร้อยละ 80

ที่ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 173     



7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนที่ท าการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการ  -โครงการประเพณี 50,000      50,000      50,000      50,000      โครงการที่ เพื่อส่งเสริมและ กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

ปกครอง อ.ปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง สงกรานต์ อ.ปา่ซาง ขอรับเงินอุดหนุน สนับสนุนความ

 -โครงการสนับสนุน 30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวน เข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

"งานพระนางจามเทวแีละ 4 โครงการ

งานฤดูหนาวจังหวดัล าพนู"

 -โครงการสนับสนุนงาน 12,000      12,000      12,000      12,000      กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

เทศกาลล าไย

 -โครงการสนันสนุน 10,000      10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

"งานประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุหริภญุชัย"

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒธรรมและอารยสถาปตัย์

1 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ 830,000      600,000      600,000      -             -มกีารขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

เกษตร สายบอ่ขยะ เพื่อการเกษตรแก่ เกษตรสายบอ่ขยะ ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

หมู่ที่ 4 ต าบลปา่ซาง ประชาชนใหค้รอบคลุม ม.4 ต าบลปา่ซาง  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ความยาวประมาณ รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

2 กิโลเมตร เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 830,000      -            -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

สาธารณะเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรแก่ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

บา้นดอนนา-หนองหอย- ประชาชนใหค้รอบคลุม เชื่อมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ฉางข้าวน้อยเหนือ ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ต าบลปา่ซาง รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 03 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000      -            -            -            ถนนคสล. ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

เสริมเหล็กสายบอ่ขยะ ไปมาได้รับความสะดวก สายบอ่ขยะ จ านวน 1 สาย จ านวน 339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

หมู่ท ี4 ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ได้รับประโยชน์ในการ

ทรัพย์สิน คมนาคม มคีวามสะดวก

ปลอดภยัในการเดินทาง

4 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  600,000      -            -            -            ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 5 อบจ.ล าพนู

คอนกรีต สายหน้าวดั ไปมาได้รับความสะดวก สายหน้าวดับา้นก้อง - เดิมที่ช ารุดโดย ต.ปากบอ่ง จ านวน ทต.ปา่ซาง

บา้นก้อง - สะพานหลวงพอ่ ปลอดภยัในชีวติและ สะพานหลวงพอ่บญุเย็น เสริมผิวแอสฟลัติก 268 ครัวเรือน ได้รับ

บญุเย็น ม.5 ต.ปากบอ่ง ทรัพย์สิน คอนกรีต ประโยชน์ในการคมนาคม 

จ านวน 1 สาย มคีวามสะดวกปลอดภยั

ในการเดินทาง

5 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ าทา เพื่อปอ้งกันปญัหา ฝายปอ้งกันน้ าทว่ม -            5,000,000   -            -            ฝายปอ้งกนั ปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง

ชุมชนอินทขิล ม.1 น้ าทว่ม น้ าทว่มที่ได้รับ ในเขตชุมชน

ต.ปา่ซาง การกอ่สร้างตาม

แบบมาตรฐาน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            2,700,000   -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 5 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

ม.5 ต.ปา่ซาง เพื่อการเกษตรแก่ ม.5 ต.ปา่ซาง ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน 217 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ประชาชนใหค้รอบคลุม  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

7 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            2,700,000   -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

ม.4 ต.ปา่ซาง เพื่อการเกษตรแก่ ม.4 ต.ปา่ซาง ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน  339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ประชาชนใหค้รอบคลุม  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

8 ขยายเขตไฟฟา้สายเลียบ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -            -            600,000      -             -มกีารขยายเขต ประชาชน หมู่ 4 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

น้ าทา บา้นฉางข้าวน้อยใต้- เพื่อการเกษตรแก่ สายเลียบน้ าทา บา้น ไฟฟา้เพิ่มขึ้น จ านวน 339 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ม่วงน้อย ม.4 ต.ปา่ซาง ประชาชนใหค้รอบคลุม ฉางข้าวน้อยใต้-ม่วงน้อย  -เกษตรกรผู้ได้ มไีฟฟา้เพื่อการเกษตร

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น รับประโยชน์ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์ก -            -            500,000      -            ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 3 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

คอนกรีต ถนนสาย ไปมาได้รับความสะดวก คอนกรีต ถนนสาย เดิมที่ช ารุดโดย จ านวน 461 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ฉางข้าวน้อยเหนือ- ปา่ข่า ปลอดภยัในชีวติและ ฉางข้าวน้อยเหนือ- ปา่ข่า เสริมผิวแอสฟลัติก ได้รับประโยชน์ในการ

ม.3 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. คอนกรีต คมนาคม มคีวามสะดวก

ยาว 885 ม. จ านวน 1 สาย ปลอดภยัในการเดินทาง

10 เสริมผิวแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์ก -            -            -            600,000      ปรับปรุงผิวถนน ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อบจ.ล าพนู

คอนกรีต ถนนสาย ไปมาได้รับความสะดวก คอนกรีต ถนนสาย เดิมที่ช ารุดโดย จ านวน 1,182 ครัวเรือน  ทต.ปา่ซาง

ปา่ซาง - ปา่ซางน้อย ปลอดภยัในชีวติและ ปา่ซาง - ปา่ซางน้อย เสริมผิวแอสฟลัติก ได้รับประโยชน์ในการ

ม.1 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน คอนกรีต คมนาคม มคีวามสะดวก

จ านวน 1 สาย ปลอดภยัในการเดินทาง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒธรรมและอารยสถาปตัย์

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ 830,000      600,000      600,000      400,000       -มีการขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

เกษตร สายบอ่ขยะ เพื่อการเกษตรแก่ เกษตรสายบอ่ขยะ ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มีไฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

หมู่ที่ 4 ต าบลปา่ซาง ประชาชนใหค้รอบคลุม ม.4 ต าบลปา่ซาง  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ความยาวประมาณ รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

2 กิโลเมตร เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายยเขตไฟฟา้สาธารณะ 830,000      -            -            -             -มีการขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

สาธารณะเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรแก่ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มีไฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

บา้นหนองสะลีก-ทา่ต้นง้ิว- ประชาชนใหค้รอบคลุม เชื่อมหมู่ที่ 2 ต าบล  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

กอม่วง ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ปากบอ่ง และหมู่ที่ 8 รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

ต าบลแม่แรง

     1.1 แผนงานแผนเคหะและชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดับอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03/1 

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หนา้ 1           



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ขยายยเขตไฟฟา้สาธารณะ 830,000      -            -            -             -มกีารขยายเขต ประชาชน 3 หมู่บา้น อบจ.ล าพนู

สาธารณะเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรแก่ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ไฟฟา้เพิ่มขึ้น มีไฟฟา้เพื่อการเกษตร ทต.ปา่ซาง

บา้นดอนนา-หนองหอย- ประชาชนใหค้รอบคลุม เชื่อมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3  -เกษตรกรผู้ได้ ใช้อย่างเพยีงพอและ

ฉางข้าวน้อยเหนือ ทั่วถึงทกุหมู่บา้น ต าบลปา่ซาง รับประโยชน์ ผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หนา้ 2           



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเ์มืองหตัถ นวัตกรรม สรา้งสรรค์
ยุทธศาสตรพั์ฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒนธรรมและอารย-สถาปตัย์ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  2,309,000  -           -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

พร้อมรางระบายน ้าถนน ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชน์ในการ

ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน หรือพื นที่ด้าเนินการ ขนาด กว้าง 5.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตร.ม. ยาว 1,000 ม. ปลอดภยัในการเดินทาง

และรางระบายน ้าพร้อม หนา 0.05 ม. หรือ

ฝาปดิ ขนาด 0.40 ม. พื นที่ด้าเนินการ

ยาว 150 ม. ไมน้่อยกว่า 5,000 

ตร.ม. และรางระบาย

น ้าพร้อมฝาปดิ 

ขนาด 0.40 ม. 

ยาว 150 ม.

ที่

1.1 แผนงานแผนเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 05 

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 179     



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  1,720,000  -           -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 2 ต.ปากบอ่ง อ.ปา่ซาง

ซอย 10 บา้นทา่ต้นงิ ว ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 177 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

หมู่ที่ 2 ต.ปากบอ่ง ไป ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 1,300 ม.หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชน์ในการ

บา้นล้อง หมู่ที่ 2 ต.ปา่ซาง ทรัพย์สิน หรือพื นที่ด้าเนินการ ขนาด กว้าง 4.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ไมน้่อยกว่า 4,000 ตร.ม. ยาว 1,300 ม.หนา ปลอดภยัในการเดินทาง

0.05 ม. หรือพื นที่

ด้าเนินการไมน้่อยกว่า 

4,000 ตร.ม. 

3 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  -           1,638,000  -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิมที่ ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

สายสันนาเชื่อมถนนประชา ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 5.00 ม. ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

อุทศิ หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 590 ม. กว้าง 4.00 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชน์ในการ

ทรัพย์สิน ยาว 470 ม. หนา 0.05 ม. ขนาด กว้าง 5.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

หรือพื นที่ด้าเนินการ ยาว 590 ม. กว้าง ปลอดภยัในการเดินทาง

ไมน้่อยกว่า 4,830 ตร.ม. 4.00 ม. ยาว 470 ม.

หนา 0.05 ม. หรือ

พื นที่ด้าเนินการไมน้่อย

กว่า 4,830 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 180     



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  -           1,796,000  -           -           ปรับปรุงผิวถนนเดิม ประชาชน หมู่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง

บา้นอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ไปมาได้รับความสะดวก ขนาด กวา้ง 7.00 ม. ที่ช้ารุดโดยเสริมผิว จ้านวน 1,182 ครัวเรือน ทต.ปา่ซาง

ต.ปา่ซาง ปลอดภยัในชีวติและ ยาว 350 ม.หนา 0.05 ม. แอสฟสัทติ์กคอนกรีต ได้รับประโยชน์ในการ

ทรัพย์สิน และกวา้ง 5.00 ม. ขนาด กว้าง 7.00 ม. คมนาคม มคีวามสะดวก

ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 350 ม. หนา ปลอดภยัในการเดินทาง

หรือพื นที่ด้าเนินการ 0.05 ม. และ กว้าง

ไม่น้อยกวา่ 3,200 ตร.ม. 5.00 ม. ยาว 150 ม.

หนา 0.05 ม. หรือพื นที่

ด้าเนินการไมน้่อยกว่า

3,200 ตร.ม. 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 181     



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพฒันา ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000     50,000     50,000     50,000     เปน็ศูนย์รวม ผู้สูงอายุมีความรู้ กองสวสัดิการฯ

เทศบาลต าบลปา่ซาง ศักยภาพผู้สูงอายุใหม้ี จ านวน 50 คน ของผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพ 

สุขภาพอนามัยที่ดี จ านวน คร้ังละ มีกิจกรรมคลาย

และมีความสุข 50 คนต่อคร้ัง เหงาและมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

แบบ ผ. 06 

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 182     



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศาสนาวฒันธรรม งบลงทนุ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  -โต๊ะเทนนิส จ านวน 1 ชุด  - 15,000       -  - กองการศึกษา

และนันทนาการ ในการปฏบิติังานและ  - CD จ านวน 2 เคร่ือง  - 4,000  -  - กองการศึกษา
การบริการประชาชน เคร่ืองละ 2,000 บาท

2 ระดับก่อนวยัเรียน งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - โต๊ะวางที่ว ีขนาด 1.5 ม.  - 4,000  -  - กองการศึกษา

และประถมศึกษา จ านวน 2 ตัว ๆละ 2,000บาท

3 ระดับก่อนวยัเรียน งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - ชั้นวางอเนกประสงค์  - 6,000  -  - กองการศึกษา

และประถมศึกษา โชวเ์กียรติบตัร มีกระจก

ขนาด 120 cm สูง 180 cm

ลึก 30 cm จ านวน 2 หลัง

หลังละ 3,000 บาท

4 ระดับก่อนวยัเรียน งบลงทนุ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - จอภาพแบบ LCDหรือ 38,700  -  -  - กองการศึกษา

และประถมศึกษา LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 

21.5 นิ้ว จ านวน 9 ตัว

ตัวละ 4,300 บาท

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

ที่ วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครภุณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมาแผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ. 08 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สาธารณสุข งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 16,000 - - - กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏบิติังานและ ส านักงาน จ านวน 1 ชุด

6 สาธารณสุข งบลงทนุ คุรุภณัฑ์การเกษตร การบริการประชาชน -เคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 59,000 - - - กองสาธารณสุขฯ

1 เคร่ือง

7 สาธารณสุข งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 8,500 - - - กองสาธารณสุขฯ

(Inkjet PrinterX จ านวน 

1 เคร่ือง

8 สาธารณสุข งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 3,100 - - - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

9 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็ก ๒ บาน 11,000 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 96,000 96,000 - - ส านักปลัด

งานส านักงานจ านวน ๖ 

เคร่ือง  

11 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เกา้อี้บนุวมจ านวน ๑๐๐ ตัว 50,000       50,000      - - ส านักปลัด

12 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เก้าอี้พลาสติก จ านวน 40,000       40,000      11,000      11,000      ส านักปลัด

๒๐๐ ตัว

13 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะพบั จ านวน ๕๐ ตัว 30,000       30,000      - - ส านักปลัด

14 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะคอมพวิเตอร์ 8,000         80,000      - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครภุณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  184         



เปา้หมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  -โต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างาน 24,000       24,000      - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน ในการปฏบิติังานและ 4 ชุด

16 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน การบริการประชาชน  -เก้าอี้ท างาน 2 ตัว 7,000         7,000        - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน ครุภณัฑ์โฆษณาและ  -เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 15,000       15,000      - - กองสวสัดิการฯ

เผยแพร่ ระดับSVGA ขนาด 2,500 ANSI 

Lumens 1 เคร่ือง

17 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  -จอแขวนโปรเจคเตอร์มือดึง 1,550         1,550        - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน เผยแพร่ 60นิ้ว x 60นิ้ว (153 x 153 ซ.ม.)

18 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะพบัหน้าฟอเมก้า 10 ตัว 17,000       17,000      - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน กวา้ง 75 ซม. ยาว 180 ซม.  

สูง 75 ซม.

19 สร้างความเข้มแข็ง งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว 25000 25000 - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน

20 สร้างความเข้มแข็ง ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะหมู่บชูาขนาดใหญ่ 1 ชุด 10,000       10,000      - - กองสวสัดิการฯ

ของชุมชน

21 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -รถจักรยานยนต์ ขนาด 38,000        -  -  - กองวชิาการฯ

และขนส่ง 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  

จ านวน 1 คัน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครภุณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  185         



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  -โทรทศัน์ แอล อีดี (LED TV) 31,000        -  -  - กองวชิาการฯ

เผยแพร่ ในการปฏบิติังานและ ขน่าด 50 นิ้ว 

23 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน การบริการประชาชน  -แอร์ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 84,000        -  -  - กองคลัง

ขนาด 24,000 BTU จ านวน 

3 เคร่ือง

24 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เก้าอี้ท างาน จ านวน 7 ตัว 10,000       5,000         -  - กองคลัง

25 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -คอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 66,000        -  -  - กองคลัง

ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 

3 ชุด

26 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัค์ช่ัน 7,900         -  -  - กองคลัง

แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง

27 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  -  - 76,000       - กองคลัง

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน 2 คัน

28 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  -  - 8,500         - กองคลัง

(Inkjet Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

29 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ล้ินชัก 39,500        39,500       -  - กองคลัง

30 บริหารงานทั่วไป งบลงทนุ คุรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 3,200          -  -  - กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

31 เคหะและชุมชน งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 590,000      -           -           -           กองช่าง

และขนส่ง 400 แรงม้า

32 เคหะและชุมชน งบลงทนุ ครุภณัฑ์ไฟฟา้  -แผงโซล่าเซลล์ จ านวน 1 แผง 40,000       -           -           -           กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของครภุณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  186         



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)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้ง

   สาธารณปูโภค สาธารณปูการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 39        26,768,800      53        73,926,000      41        30,398,000      42        51,740,000      175      182,832,800    

รวม 39        26,768,800     53        73,926,000     41        30,398,000     42        51,740,000     175      182,832,800   

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลปา่ซาง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

แบบ ผ. 07 
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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)

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   และการทอ่งเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          50,000           1          50,000           1          50,000           1          50,000           4          200,000          

2.2 แผนงานการศึกษา 1          5,000             1          5,000             1          5,000             1          5,000             4          20,000           

2.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10        325,000          10        325,000          10        325,000          10        325,000          40        1,300,000       

รวม 12        380,000         12        380,000         12        380,000         12        380,000         48        1,520,000      

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
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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)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

   วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          15,600           1          15,600           1          15,600           1          15,600           4          62,400           

3.2 แผนงานการศึกษา 5          420,000          5          420,000          5          420,000          5          420,000          20        1,680,000       

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2          130,000          2          130,000          2          130,000          2          130,000          8          520,000          

3.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 6          835,000          6          835,000          6          835,000          6          835,000          24        3,340,000       

และนันทนาการ

3.5 แผนงานงบกลาง 3          22,021,200      3          23,611,200      3          25,369,200      3          27,127,200      12        98,128,800      

รวม 17        23,421,800     17        25,011,800     17        26,769,800     17        28,527,800     68        103,731,200   

รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
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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)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากร

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 5          125,000          5          125,000          4          95,000           4          95,000           18        440,000          

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1          1,750,000       1          1,000,000       -       -                -       -                2          2,750,000       

รวม 6         1,875,000      6         1,125,000      4         95,000           4         95,000           20        3,190,000      

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี
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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)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา 

   และการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา 15        2,273,000       15        2,273,000       15        2,273,000       15        2,273,000       60        9,092,000       

5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 5          670,000          5          670,000          5          670,000          5          670,000          20        2,680,000       

รวม 20        2,943,000      20        2,943,000      20        2,943,000      20        2,943,000      80        11,772,000     

รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
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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)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

   ด้านระบบสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข 7          1,202,000       7          1,202,000       7          1,202,000       7          1,202,000       28        4,808,000       

รวม 7         1,202,000      7         1,202,000      7         1,202,000      7         1,202,000      28        4,808,000      

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  79        



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)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

   ด้านการเมือง-การบรหิาร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 21        1,215,000       21        1,215,000       21        1,215,000       21        1,215,000       84        4,860,000       

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6          880,000          6          880,000          6          880,000          6          880,000          24        3,520,000       

7.3 แผนงานการศึกษา

7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          60,000           1          60,000           1          60,000           1          60,000           4          240,000          

7.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 1          102,000          1          102,000          1          102,000          1          102,000          4          408,000          

และนันทนาการ

รวม 29        2,257,000      29        2,257,000      29        2,257,000      29        2,257,000      116      9,028,000      

รวมทั้งสิ้น 130      58,847,600     144      106,844,800   130      64,044,800     131      87,144,800     535      316,882,000   

รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า  80        
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  
มีดังนี้ 
   1. แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

http://www.dla.go.th/



