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คำนำ 
 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 14 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ือกำหนดแนวทาง และซักซ้อม
ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยกำหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
และเชื่ออมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจั งหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
 

   “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังกวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   เทศบาลตำบลสิริราช จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖-25๐) เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖-25๐) สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลสิริราชย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
      
          เทศบาลตำบลสิริราช 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 

 ตำบลสันดอนแก้วเป็นตำบลที่ 9 ของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยแยกมาจากตำบลบ้านบอม 
เมื่อประมาณ  พ.ศ. 2532   และมีจำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน   ซึ่งต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันดอนแก้ว เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2538  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอน
พิเศษ 6 ง มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  
จังหวัดลำปาง  ต่อมาเมื่อปริมาณงานและบุคลากรเพ่ิมขึ้น  จึงได้ย้ายสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สันดอนแก้ว มาอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ  ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  และในปัจจุบันองค์การ
บริหารส่ วนตำบลสันดอนแก้วได้ยกฐานะขึ้น เป็ น เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
เป็นต้นมา และได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลสิริราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอ
แม่ทะ  จังหวัดลำปาง 
         เทศบาลตำบลสิริราช ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทะ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่ทะเป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 53 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 86,656.25 ไร่ หรือประมาณ 138.65 ตารางกิโลเมตร  
 

 
ตราสัญลักษณ์ 

 
➢ ก้อนเมฆท้ัง 3 เปรียบเสมือนฝ่ายประชาชน,ฝ่ายปกครองและองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

ร่วมมือ  ประสานสามัคคีกัน 
➢ ต้นจันทน์ผา เปรียบเสมือนเทศบาลตำบลสิริราชเป็นองค์กรที่มีความ  ร่มรื่นมั่นคง 
➢ ลายไทย เปรียบเสมือนการดำรงชีวิตแบบไทย ๆ และอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 
➢ ภูเขา  เปรียบเสมือนสภาพภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
➢ วงกลม  เปรียบเสมือนเส้นทางการคมนาคมซึ่งมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนรอบตำบล 
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       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  เทศบาลตำบลสิริราชตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา  โดยถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงเกือบทุกด้าน พ้ืนที่
ราบริมลำห้วยต่างๆ ใช้ทำนา และพ้ืนที่ราบสูงเป็นพ้ืนที่ทำไร่ โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำห้วย    
แม่วะ, ห้วยแม่กอก, ห้วยแม่นาง, ห้วยแม่ทาน, และห้วยแม่ยอน แหล่งน้ำเหล่านี้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนและ
จะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสันดอนแก้ว  ประมาณ 4 ใน 5 เป็นพื้นที่
ของป่าสงวนแห่งชาติที่สำคัญ 2 แห่ง  คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาน และป่าแม่จางฝั่งซ้าย 
    อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลสมัย       อำเภอสบปราบ 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลแม่ป๊าก   อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลนาแก้ว      อำเภอเกาะคา 

 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตำบลสันดอนแก้ว มีลักษณะอากาศครบทั้งสามฤดู ล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะ ในช่วงฤดูแล้งจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ฤดูร้อน เริ่มต้นจากเดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 40-42 องศาเซลเซียส (ในเดือนเมษายน) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - เดือน 
กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 12-4 องศาเซลเซียส (เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม ในการทำนาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกแต่ละปี ถ้าฝนตกเยอะผลิตจะได้ดีแต่
ถ้าตกน้อยการทำนาจะไม่ค่อยได้ผล 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน และป่า
อุทยาน คือ ป่าอนุรักษ์แม่จางฝั่งซ้ายและอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พ้ืนที่เชิงเขาและพ้ืนที่ราบประชาชนใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ซึ่งมีดินอยู่หลายลักษณะ เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวบางพ้ืนที่  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่ใช้ทำทำนา ทำไร่ มีแร่ธาตุสำคัญ คือ ดินขาว ถ่านหิน อยู่ในพื้นที่ 
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9  บ้านแม่ทาน และแร่ฟอสเฟส อยู่ในพื้นท่ี  หมู่ที่ 5  บ้านสันป่าเปา 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
- ลำน้ำ , ลำหว้ย        11    สาย 

    - บึง , หนองและอ่ืนๆ         2   แห่ง 
   - ฝาย   13    แห่ง 

  - บ่อน้ำตื้น   20    แห่ง 
  - บ่อโยก    10    แห่ง 
   - สระเก็บน้ำสาธารณะ 14    แห่ง 
  - ทำนบกั้นน้ำ    6    แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ำ    4    แห่ง 
 

 1.6 ลักษณะของป่าไม้ 
  - สภาพป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ และป่าผสม ขึ้นอยู่ตามอุทยานแห่งชาติเวียง
โกศัยและป่าอนุรักษ์แม่จางฝั่งซ้ายและเชิงเขา 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  เขตการปกครองแบ่งออกเป็น  9 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว  ตำแหน่งกำนัน   คือ  นายเปลี่ยน      ทาจ ี
  หมู่ที่ 2 บ้านด่าน ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายนิพนธ์  มณีสาร 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายธีรศักดิ์   คำอินเหลา 
  หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายศุภชัย     สอนเตจา   
  หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าเปา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายวิเชียร       วงศ์ษา 
   หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายคำปัน            ปิงวงค์ษา 

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทาน ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายเจริญ   คำท้าว 
หมู่ที่ 8 บ้านเด่น   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายบัญญัติ  พรมมาบุญ 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาน  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายกฤษณพันธ์ ทะนันไชย 
(ข้อมูล  ณ สิงหาคม ๒๕๖๔( 
 

เทศบาลตำบลสิริราช เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลโดยการจัดทำประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ   เพ่ือเทศบาลจะได้นำ
ข้อมูลมาจัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร



4 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
 2.2 การเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  โดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน 
  มาตรา ๔๘ ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,871  คน 
   (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564) 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราชให้ความสนใจกับกิจกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วม
ทางการเมืองดังสถิติการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งดังนี้ 

- เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยแยกตาม
เขตเลือกตั้งได้ดังนี้ 

- เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,923 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์  1,406  คน 
- เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,948 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์  1,413  คน 
รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น  3,871  คน และจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น  2,974  คน คิดเป็น

ร้อยละ  76.83 
   -  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
 
3. ประชากร 
 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 1 บ้านสันดอนแก้ว 201 300 283 583  
2 2 บ้านด่าน 158 260 249 509  
3 3 บ้านแม่วะ 273 349 346 695  
4 4 บ้านสบแม่นาง 95 147 135 282  
5 5 บ้านสันป่าเปา 220 352 324 676  
6 6 บ้านอ้อ 188 264 264 528  
7 7 บ้านแม่ทาน 150 230 230 460  
8 8 บ้านเด่น 78 127 125 252  
9 9 บ้านแม่ทาน 202 335 329 664  

รวมทั้งสิ้น 1,565 2,364 2,285 4,649  
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ตารางข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 
 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 
ปี 2560 2,386 2,309 4,695 
ปี 2561 2,362 2,293 4,655 
ปี 2562 2,371 2,272 4,643 
ปี 2563 2,351 2,263 4,614 
ปี 2564 23,53 2,249 4,602 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์อนาคต 

 

 
   

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
   

ช่วงอายุประชากร ชาย หญิง รวม 
0 - 17 ป ี 344 313 657 

18 – 25 ป ี 211 191 402 
26 – 40 ป ี 479 468 947 
41 – 60 ป ี 807 790 1597 
60 ปีขึ้นไป 512 487 999 

รวม 2,353 2,249 4,602 
   

  หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสิริราช  
          ณ เดือนสิงหาคม 2564 
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  1) การศึกษาในระดับปฐมวัย    1 แห่ง 
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช  จำนวน 1 แห่ง 
  2) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  1 แห่ง 
       -  โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช 
    3) โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  2  แห่ง 

1.  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา   บ้านด่าน      หมู่ที่  2 
2.  โรงเรียนบ้านแม่ทาน   บ้านแม่ทาน    หมู่ที่  7 

 

  4) โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  1  แห่ง 
      -  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  หมู่ที่  2  ตำบลสันดอนแก้ว 

 

4.2 การสาธารณสุข 
 -    โรงพยาบาลชุมชน  1    เตียง 1  แห่ง 

- สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)                     1  แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -   แห่ง 
- อสม. ประจำหมู่บ้าน         112   คน 
- อัตรามีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ       100 

4.3 อาชญากรรม 
- ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลสันดอนแก้ว  1   แห่ง 
- สถานีดับเพลิง    -    แห่ง 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1   แห่ง 
- ที่ทำการอาสาสมัครตำรวจบ้าน   9   แห่ง 

 

4.4  ยาเสพติด 
 - ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลสันดอนแก้ว  1 ศูนย์ 
  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสิริราชจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้

ความช่วยเหลือและดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลสิริราช เช่น การประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และมีผู้รับเบี้ยยังชีพดังนี้ 

 1) ผู้สูงอายุจำนวน  1,209 ราย 
 2) คนพิการ     248 ราย 
 3) ผู้ป่วยเอดส์       23 ราย 
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5. การบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม 

                การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล  มีเส้นทางสำคัญ  2  สาย  ได้แก่ 
- ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข  1306   (นาคต  -  บ้านกิ่ว) 
- ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข  4094   (บ้านปง  -  ท่ากลาง) 

 

      การคมนาคมขนส่งเส้นทางถนนสายหลักของตำบลคือ 
- ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข 4076 (บ้านแม่ไทย-แม่ทาน) เป็นเส้นทางเข้าสู่อำเภอแม่ทะ 
- ถนน ร.พ.ช. ลป. หมายเลข 4077 (บ้านแม่ทาน – อำเภอสบปราบ) เป็นเส้นทางเข้าสู่

อำเภอสบปราบ 
- ถนน วงแหวนรอบหมู่บ้าน  สายโยธา  (บ้านสบแม่นาง – บ้านสันดอนแก้ว) 

การติดต่อภายในหมู่บ้านลักษณะเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กและมีรถ
รับจ้าง + ขนส่งไว้บริการเป็นเวลา 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลสิริราชมีไฟฟ้าใช้  ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะมี

ครอบคลุมทุกชุมชน และมีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สำหรับไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย มีงานซ่อม
บำรุงของกองช่าง ดูแลครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการ
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน   

 

5.3 การประปา 
    - ราษฎรตำบลสันดอนแก้วใช้ระบบประปาภูเขาและประปาที่เทศบาลจัดทำขึ้นดังนี้ 
 1. ราษฎรที่ใช้ประปาหมู่บ้านที่เทศบาลจัดทำข้ึน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1) บ้านแม่วะ  หมู่ที่ 3 เทศบาลดูแลรับผิดชอบ 
2) บ้านเด่น     หมู่ที่ 8 เทศบาลดูแลรับผิดชอบ 
3) บ้านสบแม่นาง หมู่ที่ 4 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง  
4) บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 

2. ราษฎรที่ใช้น้ำจากระบบประปาภูเขา จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     1) บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 
     2) บ้านด่าน   หมู่ที่ 2 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 
     3) บ้านอ้อ  หมู่ที่ 6 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 
     4) บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 
     5) บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 9 ราษฎรดูแลบริหารจัดการเอง 
 

5.5 การโทรศัพท์ 
        ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ภายใน
เขตเทศบาลตำบลสิริราช  

1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวน 1 ต้น 
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2) บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวน 1 ต้น และหมู่ท่ี 6 บ้านอ้อ จำนวน 1 ต้น และหมู่ท่ี 9 บ้านแม่ทาน จำนวน 1 ต้น 

3) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ตำบล 
สันดอนแก้ว จำนวน 1 ต้น และหมู่ท่ี 9 บ้านแม่ทาน จำนวน 1 ต้น 

 

5.5 การโทรคมนาคม 
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอ 
แม่ทะ จังหวัดลำปาง 

- ระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ TOT, 3BB, TURE 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 6.1 การเกษตร 
       - ราษฎรในตำบลสันดอนแก้วประกอบอาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ และปศุสัตว์  

 1) ทำนา  3,842.00 ไร่ 2) ข้าวโพด    5,927.25  ไร่ 
 3) มันสำปะหลัง     209.83 ไร่ 4) ถั่วลิสง       290.00  ไร่ 
 5) ยางพารา     200.00 ไร่ 6) ลำไย           40.00 ไร่ 
 7) กล้วย       20.00 ไร ่

 

          6.2  การประมง  
ราษฎรตำบลสันดอนแก้วไม่ได้ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักเพียงแต่มีการขุดสระเลี้ยงปลา

ตามทุ่งนาหรือตามไร่ของราษฎร และมีการหาปลาตามลำห้วยเพ่ือนำมาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวหาก
เหลือก็นำมาแบ่งขายเป็นบางครั้ง 

 

6.3 การปศุสัตว์ 
  มีการปศุสัตว์ คือ เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ ซึ่งโดยส่วนมากเลี้ยงไว้ตาม

ครัวเรือน เพ่ือนำมาบริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ในส่วนของโค
นั้นมีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวขึ้นที่บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว เพ่ือให้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ การเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่มักจะเกิดกับโค กระบือ เป็นการส่งเสริมราษฎรมีอาชีพเสริ ม
นอกจากอาชีพหลัก เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร 

 

6.4 การบริการ 
  - ร้านเสริมสวย ตัดผม   9 แห่ง 
  - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  7 แห่ง 
  - ร้านซ่อมรถยนต์  2 แห่ง 
 

  6.5 การท่องเที่ยว 
  - แหล่งท่องเที่ยวถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 
  - น้ำตกห้วยอ้อ บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 
   - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน  บ้านสันดอนแก้ว  
หมู่ที่ 1 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
   - โรงสี      4 แห่ง 
  - อุตสาหกรรมเหมืองแร่  1 แห่ง 
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1) กลุ่มทำปลาร้าบ้านเด่น หมู่ที่ 8 
  2) วิสาหกิจแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3  
  3) กลุ่มถักสานเส้นพลาสติก, กลุ่มถักสานเศษผ้า, กลุ่มทำสิ่งของจากขยะรีไซเคิล 
  4) กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพตำบลสันดอนแก้ว 
  5) กลุ่มเลี้ยงวัว บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 
 

6.4 แรงงาน 
  - ทำการเกษตร   85 % 
  - รับจ้าง    10 % 
  - เลี้ยงสัตว์,ประมง    2 % 
  - อาชีพอ่ืนๆ     3 % 
 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชาชนในตำบลสันดอนแก้วทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 
   - วัด/สำนักสงฆ์  9 แห่ง ประกอบด้วย 

1) วัดบ้านสันดอนแก้ว   หมู่ที่  1  ตำบลสันดอนแก้ว 
2) วัดบ้านด่าน    หมู่ที่  2  ตำบลสันดอนแก้ว 
3) วัดบ้านแม่วะ    หมู่ที่  3  ตำบลสันดอนแก้ว 
4) วัดบ้านสบแม่นาง    หมู่ที่  4  ตำบลสันดอนแก้ว 
5) วัดบ้านสันป่าเปา    หมู่ที่  5  ตำบลสันดอนแก้ว 
6) วัดบ้านอ้อ     หมู่ที่  6  ตำบลสันดอนแก้ว 
7) วัดบ้านเด่น    หมู่ที ่ 8  ตำบลสันดอนแก้ว 
8) วัดบ้านแม่ทาน    หมู่ที่  7 , 9  ตำบลสันดอนแก้ว 
9) วัดป่าไผ่วนาราม (ธฺ) หมู่ที่  3  บ้านแม่วะ 

 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  1) ประเพณีตานก๋วยสลาก 2) งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
  3) งานประเพณีลอยกระทง 4) งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
  5) งานประเพณีเข้ารุกขมูล 6) งานประเพณีปอยหลวง 
  7) งานประเพณีตามข้าวจี่ข้าวหลามไม้หิงหนาวพระเจ้า  

8) งานประเพณีบวชป่า  9) งานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย 
10) งานประเพณีปิดทองพระ 11) งานประเพณีเจ้าบ้านเจ้าเมือง   
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  1) การจักสาน ของใช้ในบ้าน เช่น ก๋วยหาบ ส้าหวด(ซาว)ข้าวเหนียว  ไม้กวาด ฝักมีด สุ่มไก่ 
      กระบุง กระด้ง เป็นต้น 
  2) สุมนไพรพ้ืนบ้าน เช่น ชุดยาไม้แก้ปวดหลัง ปวดเอว 
  3) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  4) การนำของเก่ามาผลิตเป็นของใช้ 
   5) ภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) 
 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกของตำบลสันดอนแก้วนั้น เป็นสินค้าจากกลุ่มอาชีพในตำบล
สันดอนแก้ว ได้แก่ 

- ปลาร้าจากกลุ่มปลาร้าบ้านเด่น 
- ถั่วลิสงคั่วทรายจากกลุ่มถั่วลิสงบ้านเด่น 
- ตุงล้านนาจากกลุ่มทำตุงล้านนา บ้านสันดอนแก้ว 
- ผลิตภัณฑ์การถักสานจากเศษผ้าเศษ วัสดุ เชือก เส้นพลาสติก เช่น พรมเช็ดเท้า เปลนอน 

ตะกร้า กล่องใส่ของ เป็นต้น เป็นสินค้าจากกลุ่มถักสาน กลุ่มรีไซเคิล  
- ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเห็ด เช่น แหนมเห็ด เห็ดแดดเดียว เห็ดสวรรค์ ข้าวเกรียบเห็ด 

เป็นสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ บ้านแม่วะ 
- ปุ๋ยชีวภาพ ของกลุ่มทำปุ๋ยตำบลสันดอนแก้ว บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1  

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  - ตำบลสันดอนแก้ว มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำคัญสำหรับราษฎรทำการเกษตร อุปโภค 
บริโภคและปศุสัตว์ด้งนี้ ดังนี้  

1. ลำห้วยแม่ยอน ชาวบ้านสันดอนแก้วและใกล้เคียงหรือที่มีพ้ืนที่การเกษตรใช้ในการ
เพาะปลูกและปศุสัตว์ ปัจจุบันมีการสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. ลำห้วยแม่สาย ราษฎรบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ใช้เป็นแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค 
โดยจัดทำเป็นระบบประปาภูเขา 

3. ลำห้วยแม่ขาม เป็นลำห้วยสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์ ของราษฎรตำบลสนัดอนแก้ว 
4. ลำห้วยแม่เกี๋ยง เป็นลำห้วยขนาดเล็กใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ ไหลมาบรรจบกับลำ

ห้วยแม่วะตรงแถวบริเวณท่ีนานายชุม อุดเลิศ 
6. ลำห้วยแม่แนด เป็นลำห้วยที่ราษฎรชาวบ้านด่านใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยจัดทำเป็น

ระบบประปาภูเขา 
7. ลำห้วยแม่วะ เป็นลำห้วยสายหลักของตำบลสันดอนแก้ว มีความยาวมากไหลมาจนถึง

ตำบลบ้านบอม มีต้นน้ำอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยไหลผ่านบ้านด่านและบ้านสันดอนแก้วมาบรรจบ
กับลำห้วยแม่สัก บริเวณบ้านสบแม่นาง นอกจากนี้ยังมีลำห้วยสายอื่น ๆ ไหลมาบรรจบลำห้วยแม่วะหลายจุด  

8. ลำห้วยแม่ป๋อ เป็นลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านระหว่างพ้ืนที่ของบ้านด่านและบ้านอ้อจะมีน้ำ
ช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะขาดช่วง ชาวบ้านอาศัยใช้ทำนาในฤดูฝน 
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9. ลำห้วยแม่สัก เป็นลำห้วยขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของน้ำตกห้วยอ้อ ไหลผ่านบ้านอ้อและ
บ้านสันป่าเปา บ้านสบแม่นาง นอกจากใช้ในการเกษตรแล้ว ราษฎรบ้านอ้อยังใช้เป็นระบบประปาหมู่บ้านใน
การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนด้วย 

10. ลำห้วยแม่กะลึง (แม่ก๋อน) เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ะกะลึง และทำนบดินห้วย
แม่ก๋อน ซึ่งราษฎรอาศัยในการเพาะปลูก เช่น ทำนา ปลูกถ่ัว เป็นต้น 

11. ลำห้วยแม่กอก ไหลผ่านบ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 เป็นที่อ่างเก็บน้ำแม่กอก ซึ่งชาวบ้านสัน
ป่าเปาใช้ในการเกษตร และราษฎรยังอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่กอกซึ่งต่อเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านน้ำมาใช้
ในครัวเรือนด้วย 
  

 8.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้วเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย,   
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาน เป็นป่าผสมมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังมี
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ราษฎรอาศัยในการประกอบอาชีพหาของป่ามาขายเป็นรายได้และเป็นแหล่งอาหาร
ของราษฎรในตำบลสันดอนแก้ว 
 

 8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้วตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาสูงล้อมรอบเกือบทุกด้านลักษณะคล้ายแอ่ง
กระทะ ซึ่งภูเขาเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน คือ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย, 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาน  
 

 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ป่าไม้ในพ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้วมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าผสมมีทั้งป่าเบญจพรรณ     
ป่าเต็งรัง ราษฎรอาศัยในการประกอบอาชีพหาของป่ามาขายเป็นรายได้และเป็นแหล่งอาหารของราษฎรใน
ตำบลสันดอนแก้ว 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ที่มา  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 มาตรา 65 กำหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย”  
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
  “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
   ความม่ันคง :  
    1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  2. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศ ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
  3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนา ประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น  
  4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการ ดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ 
      

  ความม่ังคั่ง :  
  1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม ประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก ภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและ เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
  3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

  ความย่ังยืน :  
  1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกิดพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกิน ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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  2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ กฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า ความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อ สังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
  3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วน     
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
  4.ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

      กรอบยุทธศาสตร์/แนวทาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
  6 ยุทธศาสตร์ 36 แนวทาง ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง มี 7 แนวทาง ดังนี้  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม  
  3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รกัษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

  ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 6 แนวทาง ดังนี้  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  2. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร     
รายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 

  ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี 5 แนวทาง ดังนี้  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
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  3. ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
  4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 

  ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มี 5 แนวทาง ดังนี้   
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตถกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี 6 
แนวทาง ดังนี้  
  1. จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  4. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 

  ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี 7 แนวทาง ดังนี้   
  1. การปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  4. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
      1.2.1 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
       การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
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และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป็นเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 
2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิต
และบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา  และกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติมโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็น
การผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร  ชั้น
กลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งในด้าน
รายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรร
มาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีความสำคัญสูง และ
ได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างแท้จริง รวมทั้งการ
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผ่านๆ           
มาในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็น
กรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้เกิดข้ึน
อย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการกำหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือ
เป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญใน
ระดับปฏิบัติ และกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่างๆ  
 

       1.2.2 วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้ 
  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 



17 
 

  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 
 1.2.3 เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  
   (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   (2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
   (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 
   (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
    (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 
เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน  
การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 
     (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 

1.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย

เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
ประกอบด้วย 

  1.๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ทีพึ่งประสงค ์
   1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
    1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
ด้านสุขภาพ 
   1.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
   1.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลด
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการ
พัฒนาที่สำคญัประกอบด้วย 

   2.1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

  2.2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

  2.3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทนุ ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน             
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งห่วงโซ่ คุณค่าในภาค
เกษตรกร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

    3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้าง
แรงกดดันให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา 
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 3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะ
นำมาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
ประกอบด้วย 

  4.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

  4.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน 

  4.3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว  

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7)พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร - 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

  5.1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 

 5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 5.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

  5.5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และ
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แบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค และท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
ประกอบด้วย 

  6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

  6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 

  6.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

  7.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายของถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 

  7.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่
เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

  7.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก 

  7.4) การพัฒนาด้านพลังงาน อาทิ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ 
การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทย
ในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

  7.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ส่งเสริม
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย สร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

  8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
สังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา 
และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล 

  8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ
ประกอบด้วย อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนด 
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ
ธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี 
สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน 
รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

  8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย อาทิ ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพ้ืนที่รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

  9.1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย 

  9.2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง 
น่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้าง
คุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 9.3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนา
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมี
สมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
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ดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิกทั้งเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภาค แนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

  10.1)  ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย 

  10.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

  10.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 

  10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  10.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  10.6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ 
  10.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  10.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  10.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
      1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ  
 วิสัยทัศน์ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง”  
  วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 
  2) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  3) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  4) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำป่าต้นน้ำ และ
ปัญหาหมอกควัน 
  เป้าหมาย 
  1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
  2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง 

 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

  แนวทางการพัฒนา 
     1.1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน 
ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่
จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร (๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 

       (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

       (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนำมาพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ  การสื่อสาร 
ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

       (3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

       (4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก 
และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 

       (5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิม
และขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 

       (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน 
กำแพงเพชร ล่าปาง ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์”หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่า
อยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   1.2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
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         (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการ
นำมาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อ
ตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 
         (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
         (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Styleสินค้า
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพท้ังการออกแบบและการใช้งาน 
         (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
         (5) เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
    แนวทางการพัฒนา 
   2.1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง
ย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และเส้นทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง (Logistic 
Corridor) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
     2.2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามผล
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศ
ยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัลพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
    2.3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย(อำเภอ
เชียงของ) และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน 
อำเภอเชียงของ โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่
ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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    2.4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล  กฏระเบียบ
การดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูก
นำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนา
เครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
    2.5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

  แนวทางการพัฒนา 
   3.1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัย
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่
มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภค 

  3.2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
(๑) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คำฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ลำปาง ลำพูน (๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุน
การพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี 

  3.3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
กำแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน 
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

  3.4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่
เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

  3.5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
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  3.6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรจากชุมชนพัฒนา
นวัตกรรมสำหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์
โดยเกษตรกร 

  3.7) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ 
และสนับสนุนการ นำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล 
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

  แนวทางการพัฒนา 
  4.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยโดยดำเนินการ

ในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

  4.2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ
และมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 

  4.3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

  4.4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  4.5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
  5.1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ำฝนและเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำควบคู่ไป
กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 

  5.2) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม 
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
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บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ
การอนุรักษ ์

  5.3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 
  1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

    แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 -2565) ได้กำหนดกรอบ
แนวคิดการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล
ศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่เป็นธงนำ ( flagships) 
ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความสำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมและ
สร้างสรรค์ เกษตรมูลค่า อุทยานอาหาร ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการ
สุขภาพ และเมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความสำเร็จซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐาน
ความเข้มแข็งจากระดับจังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และพ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบานสำคัญอ่ืน ๆ ของ
รัฐบาล ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ่งกำหนดเป้าหมาย
ที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) : “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างท่ัวถึง” 
 

   ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 
  วัตถุประสงค์ 
    1.1) เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น 
    1.2) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม 
    1.3) เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
    1.4) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)    
 
  แนวทางการพัฒนา 
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    พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง 
จังหวัดลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา
และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าตา่งประเทศ  
  วัตถุประสงค์  
    เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา  
  การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม 
สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสาน
เทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา  
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
  วัตถุประสงค์  
    3.1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
    3.2) เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   3.3) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร  
  แนวทางการพัฒนา  
    เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตร
ที่สำคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจำหน่ายเพ่ือการ
เชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน   
 วัตถุประสงค์  
    4.1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    4.2) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
    เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร
จัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่น
ควัน (PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน 

 
 

  1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง 
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    วิสัยทัศน์ (vision) จังหวัดลำปาง  “ลำปางเมืองน่าอยู ่นครแห่งความสุข”  
         นิยาม : จังหวัดลำปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยคลอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนคร
แห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงทุกวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทาง
สังคมถ้วนหน้าการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่งคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เป้าหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” และระยะที่ 2 พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนรากฐานของทุกสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือศักยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก “Local to Global” 
 

  พันธกิจ  
  1. สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
  2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์และบริหารของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิต ภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
  4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
  5. กำหนดนโยบายจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน  
  6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและถิ่นกำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยในชุมชน  
  8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดำเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 

  เป้าประสงค์รวม 
  1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดลำปาง 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย  ในด้านการจัด
สวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการ
เชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์  สู่วิถีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การให้บริการทางการท่องเที่ยวครบวงจร บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง  
         สร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  กลยุทธ์ : 
  ๑.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  1.๒ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  1.๓ อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้
รองรับการท่องเที่ยว 
  1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 1.5 การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  1.6 พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
  1.7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
 

  ตัวช้ีวัด : 
  ๑) จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๒) รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร 
อินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของ 
ประเทศ 

 

  กลยุทธ์ : 
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  2.2 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม เพ่ือนำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความ  
โดดเด่น ได้มาตรฐาน 
   2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  2.4 ส่งเสริมการตลาดและโลจิสติกส์ (Logistics) รวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 

  ตัวช้ีวัด :  
1) อัตราเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 5 ต่อปี 
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  2) ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
  3) จำนวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
         บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง 
         การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
         อย่างยั่งยืน 
 

  กลยุทธ์ : 
  3.๑ เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง และสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.๒ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจทั้งความรู้ในด้าน       
การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  3.๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการต้นทุนบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  3.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ส่งเสริม  การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
 
 
 

  ตัวช้ีวัด : 
  ๑) ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี 
  ๒) ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นคำขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
  ๓) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาและเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ  
         มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและบริหารจัดการสาธารณภัย  
         ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
         ยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ด ี 
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  กลยุทธ์ : 
  4.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
  4.๒ บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
  4.๓ เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการสาธารณภัย 
  4.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  4.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

ตัวช้ีวัด : 
  ๑. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๖๐  

  ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ ๗๐ 
๓. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม (ชีวิตและทรัพย์สิน) ลดลงร้อยละ ๒ 

  ๔. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
  ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ตอ่ปี 

๖. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ลดลง ๕,๐๐๐ ตันต่อปี 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง  
 

    วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  
     “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน”  
     องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่อยู้ใกล้ชิดกับประชาชน มีการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบ
คลุ่มตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมไปถึงกาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต โดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอ
เฟ้ือเผื่อแผ่ ความรักความสามัคคี การมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมี 
    พันธกิจ  
    1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
    3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย 
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ
สาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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   กลยุทธ์  
    1.1 การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพานและการบำรุงสายทางอ่ืน 
(เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพ้ืนที่เชื่อต่อระหว่าง
อำเภอการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว)  
    1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร (เพ่ือการประกอบอาชีพและการใช้ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน
และท่ัวถึงการพัฒนาระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) 
    1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง)  
    1.4 การผังเมือง (ประสานการทำงานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย)  
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     กลยุทธ์  
    2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และการจัดการเศษวัสดุ
ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดฯลฯ เพ่ือคงไว้ซึ่งสมดุลของระบบนิเวศน์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชน)  
    2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกป่า การทำแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ
ป่าโดยชุมชน กิจกรรมการกำจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ำ กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบ
การจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการ การตกลง
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน)  
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน  
    กลยุทธ์  
    3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
ให้ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ 
โดยประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน)  
    3.2 การสนับสนุนการศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  (ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ 
(โรบอท) เพ่ือคิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)   
    3.3 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดลำปางตลอดไป)  
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     3.4 การป้องกัน/การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกำลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 
การป้องกันรักษาสุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
    3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี  
การเข้าถึงบริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทาง
สังคมท่ีใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูล
ในการพัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน)  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    กลยุทธ์  
    4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน (ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การ
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการผลิต 
การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย 
เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ การปลูกและการแปรรูปสมุนไพรไทย การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม 
ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น)  
    4.2 การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตใน
ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดลำปาง  
การจัดหาสถานที่การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านการตลาดและช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น  
การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นลำปาง)  
    4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติให้แตกต่างไปจากเดิม ๆ การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมกับนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเส้นทางที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว)  
 
 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
    กลยุทธ์  
    5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ)  
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    5.2 การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน (พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e-Service เช่น ระบบชำระภาษี ระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชนผ่าน
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการ
และสนับสนุนการทำงานที่ก่อให้เกิดสาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องการรวมไปถึง
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน การจัดหาสถานที่รองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับ
ภารกิจการให้บริการสาธารณะในอนาคต)  
 
  1.5 Thailand 4.0 
    ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” 
ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย
3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความ
ไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือก้าว
ข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
    “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือในปัจจุบัน 
ยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” ต้องปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ 
    1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
    2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
    3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
    การเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 
          1) เปลี่ ยนจากการเกษตรแบบดั้ งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน  ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
         2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
         3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value 
Services 
         4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
    การพัฒนา “เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of 
Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็ม
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ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 
    1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
    2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
    3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
    4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
    5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
  กล่าวโดยสรุปกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สำคัญ 
    1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
    2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 
    3) เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึก
กำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
   “แหล่งน้ำเพียงพอ ก่อเกิดรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี บ้านเมืองดีและน่าอยู่” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
       1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
       2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
       4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
       5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
  2.3 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   

        1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        เป้าประสงค ์
  การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
        ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
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    1.1) ร้อยละ 90 ของความยาวของถนนคอนกรีต/ลาดยาง ต่อความยาวของถนนทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบ 
    1.2) ร้อยละ 85 ของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และปริมาณเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง 
    1.3) ร้อยละ 60 ของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีการติดตั้งไฟฟ้
สาธารณะตลอดสายและสามารถใช้งานได้ 
   1.4) การจัดทำข้อมูลอาคาร 3 ประเภทตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดตาม
มาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

        2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            เป้าประสงค์ 
  การดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความยั่งยืนและพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    2.1) จำนวนกิจกรรม เพ่ือให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรมต่อปี  
    2.2) จำนวนกิจกรรม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรมต่อปี 
    2.3) จำนวนกิจกรรม/โครงการ เพ่ือดำเนินเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ต้นทางตามหลัก 3Rs 5 กิจกรรมต่อปี   
   2.4) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 5 กิจกรรมต่อปี 
    2.5) การจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายอาสาสมัครขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมหรือขยะมูลฝอย 
   2.6) เทศบาลตำบลสิริราชผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ 
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร หรือด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย ระดับเกียรติบัตร  
1 ด้าน/ปี 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
      เป้าประสงค ์
  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม บนวิถีชีวิตของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีความสุขและปลอดภัย 
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    3.1) จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 5 กิจกรรม/ปี  
   3..2) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ  
4 กิจกรรม/ปี  
    3.3) จำนวนกิจกรรมทีด่ำเนินเกี่ยวกับการเพ่ือพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง 3 กิจกรรมต่อปี  
   3.4) เทศบาลตำบลสิริราชได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตาม
องค์ประกอบ 5 ด้าน  
   (1) ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยผู้สูงอายุ เช่น การจัดบริการ
การศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ 
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คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯล  
     (2) ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม ยกย่องเชิดชุ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ มีบริการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ 
    (3) ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการ
รายได้พ้ืนฐาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์กรณีการดำรงชีวิตประจำวันตามความจำเป็น ฯลฯ 
      (4) ด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาด้านผู้สูงอายุแบะการพัฒนาด้านผู้สูงอายุ เช่น 
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษาสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรม
กับหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ 
    (5) ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้ สูงอายุ เช่น จัดทำและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาผุ้
สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ 
    3.5) ร้อยละ 100 ของเด็ก อายุ 2-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
   3.6) จำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกำลังกาย 3 กิจกรรมต่อปี 
   3.7) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 10 กิจกรรมต่อปี 
   3.8) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน 9 กิจกรรมต่อปี 
    3.9) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 5 กิจกรรมต่อปี 
   3.10) จำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน 3 
กิจกรรมต่อไป 
    3.11) จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 4 กิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      เป้าประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอาชีพและการท่องเที่ยวแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    4.1) จำนวนกิจกรรม ที่ฝึกอบรมหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 5 
กิจกรรม/ปี  
   4.2) มีการจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   4.3) มีการกำหนดเทศบัญญัติหรือประกาศในการกำกับดูและกิจการ สถานประกอบการใน
เขตเทศบัญญัต ิ
 

  5) ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 
      เป้าประสงค ์
  เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมดำเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    5.1) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ช่องทาง 
   5.2) มีการบริการเชิงรุกเพ่ือบริการประชาชน 4 กิจกรรมต่อปี 
   5.3) มีช่องทางเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 4 ช่องทาง 
   5.4) ร้อยละ 90 ของพนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน 
   5.5) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร  
7 กิจกรรมต่อป ี 
 
  2.4 กลยุทธ์ 
        1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี 4 กลยุทธ์ คือ 
    1.1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน 
   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
   1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.4  การวางผังเมือง 
 

        2.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

        3.  การพัฒนาสังคม/ ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส  
   3.2  การศึกษา  
   3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   3.4  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
   3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
  4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น  
   4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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        5.  การบริหารและพัฒนาองค์กร  
    5.1  การพัฒนาบุคลากร  
   5.2  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
  2.5 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
   “เทศบาลตำบลสิริราชมีการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม  
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ” 
   
  2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ทุกยุทธศาสตร์เนื่องจากมีบริบทการพัฒนาของท้องถิ่น
เหมือนกันและครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
    ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสิริราช มีประเด็นสอดค้ลองกับ
ยุทธศาสตร์จากการพัฒนาในระดับอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดลำปาง 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบล

สิริราช 
1 5 3 4 3 3 
2 3, 10, 7, 8, 9 4, 5 1, 2, 3 1, 4 1, 4 
3 1 2, 4 4 3 3 
4 2 1 1, 2 3 3 
5 4 2 2, 4, 5 2 2 
6 6 4 5 5 5 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ  
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้ อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินผลสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการาตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์  SWOT Analysis การวิ เคราะห์ จุ ดแข็ ง (S = Strength) จุ ด อ่อน  (W = 
Weakness) โอกาส (O = Opportunity) และอุปสรรค (T = Threat) เป็นเครื่องมือโดยผ่านกระบวนการ
ประชุมร่วมกันทุกภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน 
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 การวิเคราะห์ศักยภาพภายในและภายนอกเทศบาลตำบลสิราช 
   
 
 
 

จุดแข็ง (S = Strength) 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
      1)  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฏหมายที่ชัดเจน ทำให้มีความรวดเร็วใน  
           การพัฒนาและไขปัญหาของประชาชน 

2) มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน 
3) โครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการกิจกรรมมีการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาว แผนการ

ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 
 

 ด้านสังคม 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ผู้บริการมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
3) มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพซึ่งกันและกัน 
4) มีการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี 
5) ศิลปะ ประเพฯวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
6) ระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยในการบริการประชาชน 
7) ระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1) เทศบาลตำบลสิริราชมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ คือ ถ่านหิน ดินขาว  
         แร่ฟอสเฟส เป็นต้น 
     2) มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญท่ีเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็น

แหล่ง 
   ท่องเที่ยวได้ เช่น ถ้ำแจ้ง อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
จุดอ่อน (W = Weakness) 
 ด้านเศรษฐกิจ 

1) ชุมชนกวังพ่ึงพาหน่วยงานภาครัฐทุกๆ ด้าน  
2) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
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3) ผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านผลิตนั้นราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางทำให้เกิดภาวะหนี้สิน
ของราษฎรจากการทำการเกษตร เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง 
 

  ด้านสังคม 
1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน 
2) การใช้สารเคมีในการเกษตร 
3) ขาดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีพ 
4) ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ปัญหาขาดแคลนแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถทำ

การเกษตรได้ทั้งปี 
2) ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและระบบกำจัดขยะที่ถูกวิธี 
3) มลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ 

 
โอกาส (O = Opportunity) 
 ด้านเศรษฐกิจ 

1) การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นสามารถออกกฎมายที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและจัดเก็บรายได้เองได้เพ่ิมข้ึน 

2) มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่มากขึ้นทั้งด้านงบประมาณ และ
เทคโนโลยี 

  

 ด้านสังคม 
1) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารได้

สะดวก รวดเร็ว 
2) มีหน่วยงานที่สามารถประสานขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ได้หลากหลายขึ้น 
3) ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่ม่ันคงต่อการดำรงชีพ และมาสารถพัฒนาต่อยอดได้ 
4) หมู่บ้านมีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง และสามารถบูรณาการ ประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นกับเทศบาลได้ 
 

อุปสรรค  (T = Threat) 
 ด้านเศรษฐกิจ 

1) สภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อรายได้ของท้องถิ่น 
2) นโยบายขึ้นค่าแรงส่งผลทำให้คนว่างงาน 
3) ประสบปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง 
4) ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไป และมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะทางการเงิน

ของตนเองมากเกินไป 
 

ด้านสังคม 
1) ราษฎรวัยทำงานอพยพไปทำงานต่างถิ่น ทำให้พ้ืนที่เหลือแต่วัยเด็กและวัยชราใกล้เข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 
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2) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงอยู่ 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) มีการลักลอบเผาป่า ทำให้เกิดภาวะปัญหาหมอกควันและทำให้ป่าเสื่อมโทรม 

2) เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่งผลทำให้ขาดน้ำในภาคการเกษตรและขาดน้ำในการอุปโภคในบาง
หมู่บ้าน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน 

3) เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่บ่อยทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้แก่
ประชาชน 

 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

                   ประชาคมอาเซียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ของประเทศไทยสู่การค้า การลงทุนที่ไม่มีขีดจำกัด 
ภายใต้การแข่งขันด้านคุณภาพ และบริการทาให้เป็นผลทำให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ดีข้ึน และเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดในระยะแรกนี้ วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางแผนการพัฒนาที่ท ำให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายในการปฏิบัติตาม และรู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ทุกเรื่อง คือ การดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเองและชุมชน ในอันที่จะนำมาให้เกิด
การพัฒนาที่มาจากรากหญ้าอย่างแท้จริง ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  
      ประเทศไทย 4.0 เป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีมูลค่าสูง จึงเป็นโอกาสของประชาชนที่จะได้เข้าถึงแหล่งความรู้ในเรื่องนวัตกรรมจาก
นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมาความรู้จะถูกจ ำกัดอยู่ใน
สถาบันการศึกษา ผู้มาเผยแพร่จะเป็นเด็กที่เข้ารับการศึกษาซึ่งในทางปฏิบัติเด็กไม่ได้นำมาใช้ในการประกอบ
อาชีพจริง แต่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ก็เข้าไม่ถึง นโยบายประเทศไทย 4.0 นี้ทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะ
ทำให้เกิดการกระจายความรู้สู่ชุมชนที่เป็นต้นตออย่างแท้จริงตามรูปแบบประชารัฐ และมีการเผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงต่อผู้ผลิตโดยตรงแล้วจะส่งผลให้เกษตรกรไทย “ทำน้อย ได้มาก” นั่นเอง 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 
เศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-การเกษตร 
-การพาณิชย์ 

กองช่าง 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

2 การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเกษตร 

ฝ่ายสาธารณสุข 
สำนักปลัด 
 
งานป้องกัน 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

3 การพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
งานป้องกัน 
 
งานการศึกษา 
งานสาธารณสุข 
งานพัฒนา
ชุมชน 
กองคลัง 
งานนโยบาย
และแผน 
 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

4 การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน   
- แผนงานเกษตร 
- แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันนาการ 

งานพัฒนา
ชุมชน 
งานส่งเสริม
การเกษตร 
งานการศึกษา 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

5 การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

บริหารงานทั่วไป 
 
การดำเนินงาน
อ่ืน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
 
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
 
งานป้องกันฯ 
 
งานพัฒนา
ชุมชน 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 14 12,621,768 8 3,789,400 10 5,937,100 10 13,476,240 8 3,028,800 50 38,853,308

   1.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

รวม 14 12,621,768 8 3,789,400 10 5,937,100 10 13,476,240 8 3,028,800 50 38,853,308

2)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 4 98,480 4 98,480 4 98,480 4 98,480 4 98,480 20 492,400         

    2.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 1 22,860 1 22,860 1 22,860 1 22,860 1 22,860 5 114,300         

ชุมชน

    2.3) แผนงานการเกษตร 8 123,000 8 123,000 8 123,000 8 123,000 8 123,000 40 615,000         

รวม 13 244340 13 244340 13 244340 13 244340 13 244340 65 1,221,700

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

    3.1 ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 493,980 5 493,980 5 493,980 5 493,980 5 493,980 15 1,481,940

     3.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 144,200 10 208,200 9 169,200 10 211,200 7 144,200 43 877,000         

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ปี  2566 ปี  2587 ปี  2568 ปี  2569 รวม  5  ปีปี  2570

แบบ ผ. 01



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

    3.3) แผนงานการศึกษา 50 2,926,971 50 2,926,971 50 2,926,971 50 2,926,971 50 2,926,971 250 14,634,855

    3.4) แผนงานสาธารณสุข 26 309,000 26 309,000 26 309,000 26 309,000 29 356,700 133 1,592,700

    3.5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0

    3.6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 105,300 8 105,300 8 105,300 8 105,300 8 105,300 40 526,500

    3.7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 21 332,000 21 332,000 21 332,000 21 332,000 21 332,000 105 1,660,000

          และนันทนาการ

    3.8) แผนงานงบกลาง 5 12,166,200 5 12,166,200 5 12,166,200 5 12,166,200 5 12,166,200 25 60,831,000

รวม 123 16,477,651 126 16,541,651 125 16,502,651 126 16,544,651 126 16,525,351 626 82,591,955

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    4.1) แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 10 75,000

    4.2) แผนงานการเกษตร 14 372,000 14 372,000 14 372,000 14 372,000 14 372,000 70 1,860,000

รวม 16 387,000       16 387,000        16 387,000       16 387,000       16 387,000       80 1,935,000

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง - 

การบริหาร

    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 9 377,000 6 45,000 7 45,000 6 45,000 7 57,000 35 569,000

    5.2) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 5 636,000 2 368,000 3 202,000 4 513,000 4 8,602,500 13 9,685,500

รวม 14 1,013,000      8 413,000        10 247,000       10 558,000       11 8,659,500     53 10,890,500

รวมท้ังส้ิน 180     30,743,759   171      21,375,391   174      23,318,091   175      31,210,231  174      28,844,991   874 135,492,463

ปี  2566 ปี  2587 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

แบบ ผ. 01



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 15 13,688,065 6 2,841,300 4 4,863,671 4 3,502,640 7 1,487,000 36 26,382,676

   1.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

รวมท้ังส้ิน 15 13,688,065 6 2,841,300 4 4,863,671 4 3,502,640 7 1,487,000 36 26,382,676

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ปี  2566 ปี  2587 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

แบบ ผ. 01/1



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการงานซ่อมสร้าง - เพ่ือให้การคมนาคม - ซ่อมสร้างผิวทาง ขนาดผิวจราจร - - 459,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ผิวทาง AC. โดยวิธี สัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 443.00 ม. ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
Pavement In-Place - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
Recycling (ซอย 2) การเกษตร ราษฎร การเกษตรสะดวก
หมู่ท่ี 1

2 โครงการก่อสร้างถัง - เพ่ือปรับปรุงระบบ - ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาด - - - - 418,000 1 แห่ง/ปี -ระบบประปาได้รับการ กองช่าง
เก็บน ้าประปา คสล. ประปาหมู่บ้าน กว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือจ้านวน ปรับปรุงให้ดีขึ น
หมู่ท่ี 1 - เพ่ือให้มีน ้าเพียงพอ สูง 2.70 ม. ครัวเรือนท่ีใช้น ้า - ราษฎรมีน ้าในการอุปโภค
บ้านสันดอนแก้ว ต่อการอุปโภค บริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

- เพ่ือใช้พักน ้าก่อนจ่ายเข้า - มีถังส้าหรับพักน ้าและ
สู่ระบบประปาหมู่บ้าน กักเก็บน ้าก่อนจ่ายเข้าสู่

ระบบประปา หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงระบบ - วางท่อประปา ขนาด ศก. ๒ นิ ว - - - 778,000 - 1 แห่ง/ปี -ระบบประปาได้รับการ กองช่าง

ระบบประปาภายใน ประปาหมู่บ้าน และ ศก. ๑ นิ ว ความยาวรวม ร้อยละหรือ ปรับปรุงให้ดีขึ น

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ - เพ่ือให้มีน ้าเพียงพอ ๒,๘๕๖.๐๐ ม. จ้านวนครัวเรือน - ราษฎรมีน ้าในการ

บ้านสันดอนแก้ว ต่อการอุปโภค บริโภค รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ีมีน ้าในการ อุปโภค บริโภคอย่าง
ทต.สิริราชก้าหนด อุปโภค บริโภค เพียงพอ

4 โครงการปรับปรุงระบบ - เพ่ือปรับปรุงระบบ - วางท่อขนาด Ø 2" ชั น 8.5 758,000 - - - - 1 แห่ง/ปี -ระบบประปาได้รับการ กองช่าง

ประปาในหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ยาว 2,887.00 เมตร ร้อยละหรือ ปรับปรุงให้ดีขึ น

(เพ่ิมเติม) หมู่ท่ี 1 - เพ่ือให้มีน ้าเพียงพอ รายละเอียดตามแบบแปลน จ้านวนครัวเรือน - ราษฎรมีน ้าในการ

บ้านสันดอนแก้ว ต่อการอุปโภค บริโภค ทต.สิริราช ก้าหนด ท่ีมีน ้าในการ อุปโภค บริโภคอย่าง

อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือระบายน ้าท่วมขัง - ก่อสร้างราง (ก ๓๐) ปากกว้าง - - - 498,000 -  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด กองช่าง

รางระบายน ้าจากบ้าน - เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 0.๓0 ม. ท้องกว้าง 0.๓0 ม.  ร้อยละความ น ้าท่วมขัง

นายป๋ัน ค้าท้าว - ถนน ถนน ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน

รอบวงแหวน หมู่ท่ี ๑ ฝาปิดหนา 0.1๒5 ม. ยาว ๑70.00 ม. ราษฎร จากน ้าท่วม

บ้านสันดอนแก้ว รายละเอียดตามแบบแปลน 

ทต.สิริราชก้าหนด

6 โครงการก่อสร้างราง - เพ่ือระบายน ้าท่วมขัง - ก่อสร้างราง (ข 5๐) ปากกว้าง - - - 2,754,000 -  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด กองช่าง

ระบายน ้าจากสะพาน - เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 0.50 ม. ท้องกว้าง 0.50 ม. ร้อยละความ น ้าท่วมขัง

ข้ามห้วยแม่ยอน - ถนน ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน

หน้าบ้านนางสังวาล ฝาปิดหนา 0.15 ม. ยาว 650.00 ม. ราษฎร จากน ้าท่วม

 มังกร หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามแบบแปลน 

บ้านสันดอนแก้ว ทต.สิริราช ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจ้างเหมาวาง - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่พื นท่ี - ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร - - - - 80,700      1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

รางส้าเร็จรูป หมู่ท่ี 1 การเกษตร กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
บ้านสันดอนแก้ว หนา 0.07 ม. ยาว 126.00 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ

ไปตามล้าเหมืองสาธารณะ พร้อมวาง ราษฎร
ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร 
ท่อ จ้านวน 5 ท่อน ความยาวรวม 
ทั งหมด 131.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลสิริราชก้าหนด

8 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - งานก่อสร้างถนน คสล. จากถนน - - 200,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

คสล. ถนนรอบวงแหวน - สัญจรไปมาได้สะดวก รอบวงแหวน - วัดบ้านด่าน ขนาด ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
- วัดบ้านด่าน หมู่ท่ี 2 - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตร ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการเสริมผิวลาด - เพ่ือให้การคมนาคม - งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 499,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ยางแอสฟัลติกคอนกรีต สัญจรไปมาได้สะดวก คอนกรีต จากถนนรอบวงแหวน - ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ถนนวงแหวน - - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง วัดบ้านด่าน ขนาดกว้าง 3.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
วัดบ้านด่าน  หมู่ท่ี 2 การเกษตร ระยะทาง 0.865 กม. ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

10 โครงการเทลานป่าช้า - เพ่ือปรับปรุงพื นท่ีบริเวณ - ขนาดกกว้าง 15.00 ม. - - - - 191,300    1 แห่ง/ปี - ประชาชนท่ีมาใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน ป่าช้าให้เรียบไม่ขรุขระ ยาว 25.00 ม. หนา 0.12 ม. ร้อยละ ประโยชน์ได้รับ
ปลอดภัยต่อประชาชนท่ี พื นท่ีไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม. พึงพอใจของ ความปลอดภัยและ
มาใช้ประโยชน์ ประชาชน ได้รับความสะดวก

11 โครงการเจาะบ่อน ้า - เพ่ือแก้ไขปัญหาการ - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร - - - 288,940 -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน ้าอุปโภค กองช่าง
บาดาลบ้านด่านเพ่ือแก้ ขาดแคลนน ้าในการอุปโภค และอุปโภค บริโภค ร้อยละความ บริโภคท่ีมีคุณภาพ
ปัญหาภัยแล้งและผลิต บริโภค และการเกษตรให้ รายละเอียดตามแบบแปลน พึงพอใจของ - ราษฎรมีน ้าอุปโภค
น ้าเพ่ืออุปโภคใน แก่ราษฎรในเขตรับผิดชอบ กรมทรัพยากรบาดาลก้าหนด ราษฎร บริโภคเพียงพอ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต้าบล ของเทศบาลต้าบลสิริราช - ราษฎรมีน ้าในการ
สันดอนแก้ว อ้าเภอ เกษตรอย่างเพียงพอ
แม่ทะ จังหวัดล้าปาง

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการวางท่อลอด - เพ่ือระบายน ้าท่วมขัง - ท่อลอดเหล่ียม ขนาด 1.50 x - - - - 108,000  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด กองช่าง

เหล่ียมข้ามล้าห้วยข้าง - เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 1.50  x 1.00 เมตร ร้อยละความ น ้าท่วมขัง
บ้านนายจันทร์ ใจยามี ถนน หนา  0.15 เมตร รายละเอียดตาม พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน  แบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด ราษฎร จากน ้าท่วม

13 โครงการขุดวางท่อ - เพ่ือให้มีน ้าเพียงพอต่อ - วางท่อส่งน ้าดิบ ท่อ PVC - 347,000 - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน ้าในการอุปโภค กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน การอุปโภค บริโภค ชั น 8.5 ขนาด 3 นิ ว จ้านวน บริโภคอย่างเพียงพอ
จากวังหลวง - ส่ีแยก - เพ่ือน้าน ้าดิบจากล้าห้วย  ยาว 1,464.00 ม. ครัวเรือนท่ีใช้น ้า
บ้านบน หมู่ท่ี 2 มาใช้ภายในหมู่บ้าน
บ้านด่าน

14 โครงการจัดซื อวัสดุ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ - จุดท่ี 1 ล้าเหมืองทุ่งแพะ 1,241,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

ก่อสร้างรางส่งน ้า พื นท่ีการเกษตร (นานายจีรยุทธ์ ณ นันวี - นานาย ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
ส้าเร็จรูป หมู่ท่ี 2 ฮ่อน พรมมา)ปากกว้าง  0.50 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ
บ้านด่าน ท้องกว้าง  0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ราษฎร

หนา 0.07 เมตร จ้านวน 150 ท่อน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างโครงการจัดซื อ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ จุดท่ี 2 ล้าเหมืองแม่วะ (จากท่ีนา - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง พื นท่ีการเกษตร นายแก้ว ยอดกันทา - นานายมี ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
รางส่งน ้าส้าเร็จรูป หล้าชุมภู) ปากกว้าง 0.50 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน (ต่อ) ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก ราษฎร

0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร 
จ้านวน 130 ท่อน
จุดท่ี 3 ล้าเหมืองสันโป่ง (จากท่ีนา
นายก๋วน - นานายลูน) ปากกว้าง
0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร 
จ้านวน 100 ท่อน
จุดท่ี 4 ล้าเหมืองทุ่งวังยาว 
(จากท่ีนาห้วยแม่วะ - ท่ีนานายหนิ ว 
สิงห์มณี) ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 210 ท่อน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างโครงการจัดซื อ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ จุดท่ี 5 ล้าเหมืองทุ่งน ้าจ้า (นายบุญมี  - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง พื นท่ีการเกษตร หล้าชุมภู) ปากกว้าง 0.50 เมตร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
รางส่งน ้าส้าเร็จรูป ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน (ต่อ) หนา 0.07 เมตร จ้านวน 80 ท่อน ราษฎร

จุดท่ี 6 ล้าเหมืองฝายทุ่งบน - นา
นายยอง ทาจี ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 150 ท่อน
จุดท่ี 7 ล้าเหมืองห้วยแม่วะ - 
นานายวัน ช่ืนใจ ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 100 ท่อน
จุดท่ี 8 ล้าเหมืองนายผัด พรมมา - 
นานางมอญค้า อุดเลิศ ปากกว้าง 
0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร 
จ้านวน 100 ท่อน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างโครงการจัดซื อ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ จุดท่ี 9 ล้าเหมืองห้วยแม่เก๋ียง - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง พื นท่ีการเกษตร (นานางศรีวรรณ สมสาย - นายหล้า ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
รางส่งน ้าส้าเร็จรูป วงศ์มอก) ปากกว้าง 0.50 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน (ต่อ) ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ราษฎร

หนา 0.07 เมตร จ้านวน 500 ท่อน
จุดท่ี 10 ล้าเหมืองหลวงจาก
ทุ่งช้างบริเวณนานางหลาน สิงห์มณี - 
นานายบุญชู สิงห์มณี) ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 200 ท่อน
จุดท่ี 11 ล้าเหมืองห้วยแม่วะ บริเวณ
นานางศรีทร ปันวงศ์ษา ปากกว้าง 
0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร 
จ้านวน 100 ท่อน
จุดท่ี 12 ล้าเหมืองห้วยน ้าจ้า - 
นานายค้า หาญวัง ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 150 ท่อน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างโครงการจัดซื อ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ จุดท่ี 13 ล้าเหมืองแม่ขามจากนา - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง พื นท่ีการเกษตร นายอินจันทร์ - นานายป๋ัน มณีสาร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
รางส่งน ้าส้าเร็จรูป ปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง พึงพอใจของ เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน (ต่อ) 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ราษฎร

หนา 0.07 เมตร จ้านวน 200 ท่อน
จุดท่ี 14 ล้าเหมืองจากนานาย
น้อย ปันวงศ์ษา - นานางแสงเดือน 
ห้าวปินค้า  ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 130 ท่อน 
จุดท่ี 15 ล้าเหมืองแม่ขามจากนา
นายจีรยุทธ์ ณ นันวี - นานางผ่อง สุใจ 
ปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 
0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 150 ท่อน  
จุดท่ี 16 ล้าเหมืองทุ่งแพะจากฝาย
ห้วยแม่แนด - นานายก๋วน หาญวัง   
ปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 
0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 100 ท่อน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 ก่อสร้างโครงการจัดซื อ - เพ่ือล้าเลียงน ้าเข้าสู่ จุดท่ี 17 ล้าเหมืองหลวงจากนา - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง พื นท่ีการเกษตร นายสมพงษ์ หล้าชุมภู - นานายบุญชู ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง
รางส่งน ้าส้าเร็จรูป สิงห์มณี ปากกว้าง 0.50 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ
หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน (ต่อ) ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ราษฎร

หนา 0.07 เมตร จ้านวน 50 ท่อน 
จุดท่ี 18 ล้าเหมืองจากนานางค้า 
ทองเตจา - นานายนิพนธ์ มณีสาร 
ปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 
0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 200 ท่อน
จุดท่ี 19 ล้าเหมืองจากนา
นายทรง หล้าเมือง - นานางมอญค้า 
อุ่นสุทอง ปากกว้าง 0.50 เมตร 
ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.07 เมตร จ้านวน 100 ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.สิริราชก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการปรับปรุงทาง - เพ่ือให้การคมนาคม - โดยถมหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ - 200,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ล้าลองเข้าพื นท่ีเกษตร สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉล่ีย ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
กรรม สายหนองม่วง - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง 0.15 ม. ระยะทาง 490.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 3  บ้านแม่วะ การเกษตร หรือมีพื นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก

1,470.00 ตร.ม. ปลอดภัย

16 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - จุดท่ี 1 ถนนสายทุ่งแม่ขาม - - 2,595,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ท่ี 2  บ้านด่าน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง 1,482.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตร หรือพื นผิวจราจรมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก
จุดท่ี 2 ถนนสายทุ่งแม่ขามใต้ ปลอดภัย
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,350.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื นผิวจราจรมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ทต.สิริราชก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - - - 1,211,000 - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก ระยะทาง 1,200.00 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายทุ่งแม่วะ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หนา 0.20 เมตร หรือพื นผิวจราจร พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 2  บ้านด่าน การเกษตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัย
ทต.สิริราชก้าหนด

18 โครงการปรับปรุงทาง - เพ่ือให้การคมนาคม - โดยถมหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ - - 50,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ล้าลองเข้าพื นท่ีเกษตร สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉล่ีย ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
กรรมสายห้วยป่ังเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง 0.15 ม. ระยะทาง 123.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่วะ การเกษตร หรือมีพื นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก

369.00 ตร.ม. ปลอดภัย

19 โครงการปรับปรุงทาง - เพ่ือให้การคมนาคม - โดยถมหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ 50,000 - 50,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ล้าลองเข้าพื นท่ีเกษตร สัญจรไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนาเฉล่ีย ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
กรรม สายห้วยคร่ัง - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง  0.15 ม. ระยะทาง 123.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 3  บ้านแม่วะ การเกษตร หรือมีพื นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

369.00 ตร.ม.

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 1,925,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

คอรกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก สบแม่นาง - สันดอนแก้ว (ป่าไม้) ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ท่ี 4 บ้านสบแม่นาง - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
ต้าบลสันดอนแก้ว การเกษตร ยาว 85.00 ม.  หนา 0.15 ม. ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
อ้าเภอแม่ทะ ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,060 ม.

หนา 0.15 ม. ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง
รวม 1,145 ม.

21 โครงการก่อสร้าง - เพ่ืออ้านวยความ - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร - - - - 156,000 1 ครั ง/ปี - ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ห้องน ้าสาธารณะ สะดวกให้แก่ผู้มาใช้ ยาว 4.00 ม. สูง 3.10 ม. ร้อยละความ สาธารณะประโยชน์
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5 สถานท่ีฌาปนสถาน หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ร่วมกันในการประกอบ
บ้านสันป่าเปา 18.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร กิจกรรมด้านศาสนา

ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด ราษฎร  บริโภคอย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการงานก่อสร้าง - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,318,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก 3,435.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายแม่กอก - ถ ้าแจ้ง - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา การเกษตร 20,610.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัย
ทต.สิริราชก้าหนด

23 โครงการงานก่อสร้าง - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง - 2,111,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล้าปาง
ถนนผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก 1,715.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายสันร่องเกล็ด - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5 การเกษตร 10,290.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ปลอดภัย
ต้าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

24 โครงการก่อสร้างลาน - เพ่ือให้มีสถานท่ีออก - พื นลาน คสล. กว้าง 19.00 น. - - - 300,000 - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีสถานท่ีออก กองช่าง
ออกก้าลังกาย (พร้อม ก้าลังกายท่ีได้มาตรฐาน ยาว 18.00 ม. หรือมีพื นท่ี ร้อยละความ ก้าลังกายท่ีได้มาตรฐาน
อุปกรณ์) หมู่ท่ี 6 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. พึงพอใจของ
บ้านอ้อ ออกก้าลังกาย ความหนา 0.13 ม. พร้อมวาง ราษฎร

อุปกรณ์ออกก้าลังกาย 10 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.สิริรราช ก้าหนด

25 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 2.80 เมตร 51,400 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยบ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
นายประเสริฐ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
วงค์ค้าเฮียง ทางการเกษตร 95.20 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด

26 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 56,200 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ค.ส.ล. ข้างบ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
นางสาวมอย วงศ์กุณา - - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หน้าบ้านนางปณิดา ทางการเกษตร 172.50 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
กันชุม แบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 94,100 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ค.ส.ล. ข้างบ้านนาย สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ปวน ปันค้า - หน้าบ้าน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
นางหลัด ตาต่อม ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร  ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
37.50 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทต.สิริรราช

28 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 43,700 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ค.ส.ล. ข้างบ้านนาย สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
บุญทา ชุมภูถ่ิน - - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หน้าบ้านนายสุข ทางการเกษตร 80.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
หล้าตัน แบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 3.50 เมตร - 365,600 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ค.ส.ล. ข้างศาลาอเนก สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
- บ้านนายธีรยุทธ ทาจี ทางการเกษตร 700.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

30 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - - 7,161,400 - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 2,036.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ทางไปน ้าตกห้วยอ้อ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

ทางการเกษตร 8,144.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 2,142,700 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 2,036.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายทุ่งแพะ บ้านอ้อ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร 8,144.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

32 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร - 403,800 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิวจราจรหินคลุก ถนน สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 658.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายแม่กอก - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

ทางการเกษตร 1,9740.00 ตารางเมตร  ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.สิริราช ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการปรับปรุงทาง - เพ่ือให้การคมนาคม - โดยใช้วัสดุคัดเลือกปรับเกล่ีย - 100,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ล้าลองเข้าพื นท่ีเกษตร สัญจรไปมาได้สะดวก พื นทางขนาดกว้าง 4.00 ม. ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
กรรมสายแพะหัวขรัว - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ระยะทาง พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน การเกษตร 906.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย ราษฎร การเกษตรสะดวก

กว่า 2,718.00 ตร.ม.

34 โครงการปรับปรุงทาง - เพ่ือให้การคมนาคม - โดยใช้วัสดุคัดเลือกปรับเกล่ีย - - 100,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ล้าลองเข้าพื นท่ีเกษตร สัญจรไปมาได้สะดวก พื นทางขนาดกว้าง 4.00 ม. ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
กรรมเกล่ียเรียบสาย - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ระยะทาง พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
ทุ่งเหนือ หมู่ท่ี 7 การเกษตร 906.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก
บ้านแม่ทาน 2,718.00 ตร.ม.

35 โครงการติดตั งระบบ - เพ่ือผันน ้าเข้าสู่พื นท่ี - ติดตั งระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์ - - - 195,000 - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง
สูบน ้าโซล่าเซลล์ การเกษตร และปศุสัตว์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ชั น 8.5 จ้านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม
สระเก็บน ้าฮ่องปู่ปลา - เพ่ือราษฎรใช้ในการ ยาว 4.00 ม. ศก. 3 นิ ว ยาว 196.00 ม. ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี อย่างเพียงพอ
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน อุปโภค รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.สิริราช เพาะปลูกของ - ราษฎรมีน ้าในการอุปโภค

- เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ก้าหนด ราษฎร  บริโภคอย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการติดตั งระบบ - เพ่ือผันน ้าเข้าสู่พื นท่ี - ติดตั งระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์ - - - 189,900 - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง

สูบน ้าโซล่าเซลล์ การเกษตร และปศุสัตว์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ชั น 8.5 จ้านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม
สระเก็บน ้าทุ่งจอ - เพ่ือราษฎรใช้ใน ยาว 4.00 ม. ศก. 3 นิ ว ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี อย่างเพียงพอ
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน การอุปโภค ยาว 90.00 ม. รายละเอียดตาม เพาะปลูกของ - ราษฎรมีน ้าในการอุปโภค

- เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง แบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด ราษฎร  บริโภคอย่างเพียงพอ

37 โครงการเจาะบ่อ - เพ่ือแก้ไขปัญหาการ - จ้านวน 1 บ่อ ลึก 300.00 เมตร 1,065,368 - - - -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน ้าอุปโภค กองช่าง
บาดาลเพ่ือการบริโภค ขาดแคลนน ้าในการอุปโภค รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.สิริราช ร้อยละความ บริโภคท่ีมีคุณภาพ
หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น บริโภค และการเกษตร ก้าหนด พึงพอใจของ - ราษฎรมีน ้าอุปโภค

ให้แก่ราษฎรในเขต ราษฎร บริโภคเพียงพอ
รับผิดชอบของเทศบาล - ราษฎรมีน ้าในการ
ต้าบลสิริราช เกษตรอย่างเพียงพอ

38 โครงการซ่อมแซม - เพ่ือให้มีแหล่งน ้าใช้ - งานซ่อมแซมฝายกั นล้าห้วย - - 22,400 - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง
ฝายกั นล้าห้วยแม่ทาน ในการเพาะปลูกและ ขนาดล้าห้วยกว้าง 7.00 ม. จ้านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม

ฝายแม่หลวงเบอะ ปศุสัตว์ ยาวตามล้าห้วย 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี อย่างเพียงพอ (เพ่ิมเติม)
 ใจมูล หมู่ท่ี 7 เพาะปลูกของ

ราษฎร

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 36,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยบ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
นายอุดม ขัตติยะ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น ทางการเกษตร 792.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

40 โครงการก่อสร้างฝาย - เพ่ือให้มีแหล่งน ้าใช้ - ขนาดกว้างขวางล้าห้วย - - - - 951,900    1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าใน กองช่าง
น ้าล้นทุ่งห้วยท่ีนา ในการเพาะปลูกและ 15.00 เมตร ยาวตามล้าห้วย จ้านวนครัวเรือน การปศุสัตว์ เกษตร
นายศรีวร ใจตา ปศุสัตว์ 15.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร  ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี กรรม อย่างเพียงพอ
หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น รายละเอียดตามแบบแปลน เพาะปลูกของ

ทต.สิริราชก้าหนด

41 โครงการก่อสร้างฝาย - เพ่ือให้มีแหล่งน ้าใช้ - ขนาดกว้างขวางล้าห้วย - - - - 951,900    1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าใน กองช่าง
น ้าล้นปู่แก่ หมู่ท่ี 8 ในการเพาะปลูกและ 15.00 เมตร  ยาวตามล้าห้วย จ้านวนครัวเรือน การปศุสัตว์ เกษตร
บ้านเด่น ปศุสัตว์ 15.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี กรรม อย่างเพียงพอ

รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.สิริราช เพาะปลูกของ
ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ 38 ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการก่อสร้าง 1) เพ่ือเช่ือมเส้นทางการ - ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 2,384,000 - - - - 1 แห่ง/ปี 1) ถนนท่ีใช้สัญจร กองช่าง

สะพาน คสล. ข้าม สัญจรภายในหมู่บ้านและ 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ร้อยละของ ภายในหมู่บ้านและ
ล้าห้วยแม่ทาน พื นท่ีทางการเกษตร ประชาชนท่ีพึง ระหว่างต้าบลมีการ
บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 9 2) เพ่ือให้ราษฎรได้รับ พอใจ เช่ือมต่อ

ความสะดวกในการเดินทาง 2) ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

43 โครงการติดตั งระบบ - เพ่ือผันน ้าเข้าสู่พื นท่ี - ติดตั งระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์ - - 218,000 - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น ้าในการ กองช่าง
สูบน ้าโซล่าเซลล์ การเกษตร และปศุสัตว์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ชั น 8.5 จ้านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม
หมู่ท่ี 9 บ้านแม่ทาน - เพ่ือราษฎรใช้ในการอุปโภค ยาว 4.00 ม. ศก. 3 นิ ว ท่ีมีน ้าใช้/พื นท่ี อย่างเพียงพอ

- เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ยาว 268.00 ม. รายละเอียดตาม เพาะปลูกของ - ราษฎรมีน ้าในการอุปโภค
แบบแปลน ทต.สิริราชก้าหนด ราษฎร  บริโภคอย่างเพียงพอ

44 โครงการก่อสร้างถัง - เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ใน - ก่อสร้างถังเก็บน ้า คสล. ขนาด - 162,000 - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฏรมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง
. เก็บน ้าใส หมู่ท่ี 9 ระบบประปาหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. จ้านวน เพียงพอต่อการอุปโภค

บ้านแม่ทาน สูง 2.50 ม. ความจุ 60 ลบ.ม. ครัวเรือนท่ีใช้น ้า บริโภค
รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.สิริราช
ก้าหนด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลสิริราช
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงการซ่อมแซมและ - เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร - ถนนโค้ง, แยกอันตรายใน 100000 100,000    100,000    100,000      100,000    ร้อยละหรือ - ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

ติดตั งโคมไฟสาธารณะ ยามค้่าคืนได้รับแสงสว่าง หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จ้านวนประชาชน ปลอดภัยในการเดินทาง
ต้าบลสันดอนแก้ว และมีความปลอดภัย ท่ีได้รับความ - สัญจรในยามค้่าคืนได้

สะดวกปลอดภัย สะดวก

รวม 45  โครงการ - - 12,621,768 3,789,400  5,937,100 13,476,240  2,957,800 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปลูกจิตส านึก 1.รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับ - อบรมให้ความรู้การ 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 - ร้อยละ 90 ของ 1.ประชาชนมีส่วนร่วม งาน

ในการคัดแยกขยะใน ประชาชนในการคัดแยกขยะ ปลูกจิตส านึกในการ ผู้รับการอบรมรู้จัก ในการจัดการขยะมูล สาธารณสุข
ครัวเรือน ๒.เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้า คัดแยกขยะในครัวเรือน วิธีการคักแยกขยะ ฝอยและส่ิงแวดล้อม 

สู่กระบวนการก าจัดอย่างถูกวิธี เป้าหมาย จ านวน ในครัวเรือนได้ 2.สามารถลดปริมาณ
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจ 100 คน ขยะได้ 
กรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3.ประชาชนมีรายได้
การจัดการขยะโดยชุมชน จากการขายขยะ

4.ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและส่ิงแวด
ล้อมท่ีดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการอบรมหมู่บ้าน 1.เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับ - อบรมให้ความรู้แกน 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 ร้อยละ 90 ของผู้ 1.ประชาชนมีส่วน งาน

ปลอดขยะ ประชาชนในการคัดแยกขยะ น าชุมชน เป้าหมาย เข้าร่วมอบรมมี ร่วมในการจัดการ สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่ จ านวน 135 คน ความรู้เก่ียวกับ ขยะมูลฝอย
กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะ 2.ปริมาณขยะมี
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจ จ านวนลดลง
กรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3.ประชาชนมีรายได้
การจัดการขยะโดยชุมชน จากการขายขยะ
4.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัว
เรือนในชุมชน

3 โครงการถนนสะอาด 1.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน - ท าความสะอาดถนน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ85 ของหมู่ 1.ถนน ตรอก ซอยใน งาน
ภายในต าบลสันดอนแก้ว ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ภายในต าบลสันดอนแก้ว บ้านมีความสะอาด ชุมชนมีสภาพท่ีสะอาด  สาธารณสุข

ของถนน ตรอก  ซอย รวมถึงท่ี 2.ประชาชนมีจิตส านึก
สาธารณะต่างๆในหมู่บ้าน/ชุม ร่วมในการดูแลรักษา
ชนของตนเอง ความสะอาดของถนน 
2.เพ่ือให้ถนน ตรอก ซอยต่างๆ ตรอก ซอยท่ีสาธารณะ  
ในเขตเทศบาลมีความสะอาด เป็น ต่างๆในหมู่บ้าน
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามย่ิงข้ึน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูล - บริหารจัดการขยะมูล 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ร้อยละร้อยของจ า 1.องค์กรปกครองส่วน งาน

ขยะขององค์กรปกครอง ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง ฝอยได้อย่างถูกต้อง นวนขยะถูกก าจัด ท้องถ่ินมีการจัดการ สาธารณสุข
ส่วนท้องถ่ิน ถ่ิน จังหวัดล าปาง เป็นไปอย่าง ตามหลักสุขาภิบาล แบบครบวงจรและ ขยะมูลฝอยอย่างถูก

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบบาลและ และอนามัยส่ิงแวดล้อม ถูกต้องตามหลักสุขา ต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยส่ิงแวดล้อม ภิบาล 2.ประชาชนจังหวัด
2.เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดล าปาง ล าปางมีคุณภาพชีวิต
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีดี
3.เพ่ือให้จังหวัดล าปางเป็นจังหวัด 3.องค์กรปกครองส่วน
สะอาด จังหวัดน่าอยู่ และนคร ท้องถ่ินและจังหวัดล าปาง
แห่งความสุข เป็นจังหวัดสะอาด 

เมืองน่าอยู่และนคร

แก่งความสุข

รวม 4  โครงการ - - 98,480 98,480 98,480 98,480 98,480 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อบรมอาสาสมัครท้องถ่ิน 1.เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับ ผู้น าและแกนน า 22,860     22,860     22,860     22,860     22,860     ร้อยละ 90 ของผู้น า 1.ประชาชนมีส่วน งาน

รักษ์โลก (อถล.) ประชาชนในการคัดแยกขยะ ชุมชน จ านวน และแกนน าชุมชน ร่วมในการจัดการขยะ สาธารณสุข
2.เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้า 135 คน มีความรู้และร่วมร่วม มูลฝอยและส่ิงแวดล้อม 
สู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ด าเนินกิจกรรมด้าน ๒.สามารถลดปริมาณ
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการส่ิง ขยะได้ 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปฏิกูลและมูลฝอย ๓.ประชาชนมีรายได้
ในการจัดการขยะโดยชุมชน จากการขายขยะ
4.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 4.ประชาชนมีสุขภาพ
4.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อนามัยและส่ิงแวด
ในชุมชน ล้อมท่ีดีข้ึน

รวม 1  โครงการ - - 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.3 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมให้สตรี  - เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก  - กลุ่มสตรีต าบลสันดอนแก้ว 500 500 500 500 500 1.ร้อยละ 90 ของ - กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วม งานพัฒนาชุมชน

มีส่วนร่วม ในการจัดการ รู้ในการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟู ดูแล จ านวน 50 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการดูแลทรัยพกร ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เกิดการตระหนักรู้ และส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรม ในการมีส่วนฟ้ืนฟู 

 - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดูแลทรัพยากร 
ในวันส าคัญต่างๆ และส่ิงแวดล้อม

2  - พ้ืนท่ีแหล่งน้ า ต้นน้ า 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000    ร้อยละ 70 ของ  - ลดการชะล้างพังทลาย งานป้องกัน
 ล าห้วยต าบลสันดอนแก้ว พ้ืนท่ีต้นน้ าล าห้วย ของดินและลดความรุนแรง

 - เพ่ือรองรับน้ าและเพ่ิมปริมาณ ท่ีมีการท าฝาย ของกระแสน้ าในล าธาร
น้ าบริเวณฝาย ชะลอน้ ามีปริมาณ  - ปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
 - เพ่ือกักเก็บน้ าไว้บนพ้ืนท่ีสูง น้ าเพ่ิมข้ึน และลด บริเวณท าฝายเพ่ิมข้ึน

การพังลายของดิน
โดยเปรียบเทียบ
ก่อนท าและหลังท า

โครงการจัดท าฝาย
ชะลอน้ า

 - เพ่ือชะลอการไหลและลดความ
รุนแรงของกระแสน้ า และการ
พังทลายของดิน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.3 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการป้องกันแก้ไข 1. เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทา - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000    - ร้อยละ 70% 1. ประชาชนสามารถ งานป้องกันฯ

ปัญหาไฟป่าและ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ทัน สันดอนแก้ว ของพ้ืนท่ีหมู่บ้าน ป้องกันและบรรเทาปัญหา ส านักปลัด
หมอกควัน ต่อเหตุการณ์ ต าบลสันดอนแก้ว ไฟป่าและหมอกควันได้ทัน

2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม (9 หมู่บ้าน) ต่อเหตุการณ์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ มีการติดป้ายประชา 2. ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ป่าและหมอกควัน สัมพันธ์รณรงค์ ในการป้องกันและแก้ไข
3. เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากร ป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหาไฟป่า 3. ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปรับภูมิทัศน์ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี - ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายสาธารณสุข
ถนนและแหล่งท่องเท่ียว ภายในบริเวณส านักงานเทศบาล เขตเทศบาลต าบลสิริราช ประชาชนเข้าใจ และ ส านักปลัด
ในเขตเทศบาลต าบล ต าบลสิริราช รับทราบถึงความส าคัญ
สิริราช ของส่ิงแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์มีส่วนร่วมในการ
สร้างและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.3 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม - เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา - ปลูกต้ไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละร้อยของผู้ - เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และส่ิง ฝ่ายสาธารณสุข

พระเกียตริพระบาท กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรัก พระบาทสมเด็จพระ ร่วมกิจกรรมมีความ แวดล้อมท่ีดีและช่วย ส านักปลัด
สมเด็จพระปรเมนทร ภักดีแด่องค์พระพระบาทสมเด็จ     ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร เข้าใจถึงความส าคัญ ลดภาวะโลกร้อน
รามาธิบดีศรีสินทรมหา พระเจ้าอยู่หัวโดยการปลูกป่าเฉลิม มหาวชิราลงกรณฯพระวชิร ของทรัพยากรธรรม - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
วชิราลงกรณฯพระวชิร พระเกียรติฯ  เกล้าเจ้าอยู่หัว ชาติและส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจถึงความ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ส าคัญของทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6  โครงการปลูกต้นไม้ - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้า - ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละร้อยของผู้ 1.เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และส่ิง ฝ่ายสาธารณสุข
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ร่วมกิจกรรมมีความ แวดล้อมท่ีดีและช่วย ส านักปลัด
พระนางเจ้าพระบรม วะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ราชินีนาถพระบรมราชชนนี เข้าใจถึงความส าคัญ ลดภาวะโลกร้อน
ราชินีนาถพระบรม พันปีหลวง ของทรัพยากรธรรม 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ราชชนนีพันปีหลวง ชาติและส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจถึงความ

ส าคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.3 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการอนุรักษ์พันธุ 1.เพ่ือสนองพระราชด าริในโครง - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ร้อยละ 80 - ประชาชนได้รับความรู้ใน งานส่งเสริม

กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง พืชสมุนไพรไทย ของประชาชนท่ี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม การเกษตร
พระราชด าริสมเด็จ มาจากพระราชด าริ ร่วมกิจกรรมได้รับ พืชและพืชสมุนไพรท่ีหายาก ส านักปลัด
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 2.เพ่ือปลูกรักษาพืชสมุนไพร ความรู้เร่ืองการ และเป็นประโยชน์ต่อการ
กรมสมเด็จพระเทพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน ามาใช้ อนุรักษ์พันธุ รักษาโรคต่างๆ
รัตนราชสุดาฯ ประโยชน์ในครัวเรือน กรรมพืช 
สยามบรมราชกุมารี 3.เพ่ือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้
การส่งเสริมการปลูก ความหลากหลายทางชีวภาพและ
พืชสมุนไพรไทย เป็นฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

4.เพ่ือให้การศึกษาและสร้างจิต
ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

8  โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณา ปลูกต้ไม้เฉลิมพระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละร้อยของผู้ 1.เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และ ฝ่ายสาธารณสุข
วันเฉลิมพระเกียรติ ธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี กียรติ สมเด็จ ร่วมกิจกรรมมี ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและ ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระนางเจ้าสุทิดา ความเข้าใจถึง ช่วยลดภาวะโลกร้อน
พัชรสุธาพิมลลักษณ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พัชรสุธาพิมลลักษณ ความส าคัญของ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
พระบรมราชินี พระบรมราชินี ทรัพยากรธรรม ความเข้าใจถึงความ

ชาติและส่ิงแวดล้อม ส าคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม

รวม 8 โครงการ - - 123,000  123,000  123,000  123,000  123,000  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ









แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการศูนย์ปฏิบัติ 1.เป็นสถานท่ีกลาง ศูนย์ปฏิบัติการ - ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนอ าเภอ 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีของ งานบริหารท่ัวไป 

การร่วมในการช่วย ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร แม่ทะได้รับความ แต่ละ อปท. ท่ีไปติดต่อ ส านักปลัด
เหลือประชาชนของ อปท. ในการรับรองช่วยเหลือ ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอละ พึงพอใจ ราชการ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ (เพ่ิมเติม)
องค์กรปกครองส่วน ประชาชนของ อปท. จากศูนย์ช่วย 1 แห่ง ในศูนย์ปฏิบัติการฯ จะมี ร้อยละ 100 สามารถติดต่อสอบถาม
ท้องถ่ินอ าเภอแม่ทะ  เหลือประชาชนของ อปท. และกรณี สถานท่ีบุคลากร และวัสดุ ข้อมูลต่าง ๆ ได้
จังหวัดล าปาง เกิดขีดความสามรถของ อปท. ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับ 2. มีศูนย์กลางในการ

สถานท่ีกลางจะประสานหน่วยงาน ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประสานงานส าหรับ อปท.
อ่ืนให้การช่วยเหลือประชาชนของ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะ 3. มีศูนย์รวมข้อมูลของ อปท.
อปท. ต่อไป ประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดท้ังเด็ก 4. มีศูนย์ข้อมูลเพ่ือเป็น
2. เพ่ือท าหน้าท่ี รวบรวมและแจ้ง เยาวชน และประชาชนท่ัวไป แหล่งศึกษาหาความรู้ด้าน
เวียน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ัง การปกครองท้องถ่ินของ
การและข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ เด็กเยาวชน ประชาชน
ช่วยเหลือประชาชน ท้ังด้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการศูนย์ปฏิบัติ สาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนา
การร่วมในการช่วย คุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรค
เหลือประชาชนของ ระบาดในท้องถ่ิน
องค์กรปกครองส่วน 3.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลัก
ท้องถ่ินอ าเภอแม่ทะ  เกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือ
จังหวัดล าปาง ประชาชน ให้ค าปรึกษาหรือแนะน า

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับ
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
4. เป็นสถานท่ีในการกลางในการ
จัดประชุม ส าหรับคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
และจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของ อปท. และประชาชนท่ังไปใน
ด้านต่าง ๆ  

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรม 1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ งานนิติการ

และถ่ายทอดความ พนักงานส่วนท้องถ่ินได้รู้จัก ลูกจ้างประจ า ของผู้เข้ารับ พัฒนาขีดความสามารถ ส านักปลัด
บุคลากรภายใน และรักษาวินัยเบ้ืองต้น พนักงานจ้าง การฝึกอบรม ในการบริหารจัดการตน

องค์กร(อบรมวินัย 2 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความรู้เก่ียว เองในการปฏิบัติราชการ    

เบ้ืองต้นแก่พนักงาน และทักษะให้พนักงานท้องถ่ินน าไป กับวินัยเบ้ือง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ท้องถ่ิน) ปรับปรุงประยุกต์ช้เป็นหลักใน ต้นแก่พนัก ภารกิจของเทศบาลและ
การปฏิบัติงาน งานท้องถ่ิน การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
3 เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายให้ ภายใต้กรอบของวินัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ ข้าราชการ
ต้องจัดส่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ไปฝึกอบรมยังส่วนกลาง แนวทางในการเสริมสร้าง
4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิต
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไป และการท างานท าให้เกิด
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและ ความสุขในการท างาน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
5 เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน เข้าใจของการท างาน  
สามารถพัฒนาความรู้อย่างเต็มท่ี มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ประสิทธิภาพ ท้ังด้านการบริหาร น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ การท างานก่อให้เกิด
ด้านธุรการฯ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดการเลือก - เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ๔๒๓,๙๘๐ ๔๒๓,๙๘๐ ๔๒๓,๙๘๐ ๔๒๓,๙๘๐ ๔๒๓,๙๘๐ - การเลือกต้ัง - มีจ านวนผู้บริหารท้องถ่ิน ส านักปลัด

ต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เลือกต้ังท่ัวไปการเลือกต้ังนายก ส าเร็จลุล่วงท้ัง สมาชิกสภาท้องถ่ินครบตาม
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน เทศมนตรีฯ การเลือกต้ังสมาชิกสภา 9 หน่วยเลือกต้ัง  จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด

เทศบาลฯ รวมถึงการเลือกต้ังซ่อม - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
และการเลือกต้ังทุกระดับเช่น การคัดเลือกตัวแทนมา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการ บริหารท้องถ่ิน
เลือกต้ัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ัง หรือบุคคล
ท่ีปฏิบัติหน้าทีในการเลือกต้ัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ประสาน
การเลือกต้ัง ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าแบบพิมพ์ ค่าเคร่ืองเขียน
ค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ 
จ านวน 9 หน่วยเลือกต้ัง หมู่ท่ี 1-9

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเทศบาลพบ 1. แสดงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 1. เชิงประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1. ประชาชนได้ทราบผล ส านักปลัด

ประชาชน ของแต่ละส่วนงานให้ประชาชน โครงการเทศบาลพบประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ การด าเนินงานท่ีผ่านมา
ทราบ ประมาณ  450 คน ความพึงพอใจ ของเทศบาลต าบลสิริราช
2. แนะน างานบริการของเทศบาล 2. เชิงคุณภาพ 2. ประชาชนได้รับการ
และให้บริการประชาชนในเชิงรุก 2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาล แนะน างานบริการของ
3. เข้ารับรู้  รับทราบ ปัญหา พบประชาชนได้รับรู้และรับทราบ เทศบาลในเชิงรุก
ความต้องการของประชาชน ผลการด าเนินงานของ เทศบาล 3. เทศบาลต าบลสิริราชได้
4. การลดข้ันตอน ระยะเวลาปฏิบัติ และสามารถติดต่องานบริการของ รับรู้  รับทราบปัญหา
ราชการเพ่ือประชาชน เทศบาลได้ถูกต้อง ความต้องการของประชาชน 

2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอ 4. ประชาชนลดภาระ
ปัญหา และแลกเปล่ียนความเห็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กับผู้บริหารเทศบาล ติดต่อราชการ ตามการ

ลดข้ันตอน ระยะเวลา
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการขับเคล่ือนแผน 1. คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ - หมู่บ้านในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี 1. ชุมชนสามารถวางแผน ส านักปลัด

ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือ ร่วมกัน จ านวน 9 หมู่บ้าน หรือจ านวน จัดการกับทรัพยากรหรือทุน
น าข้อมูลมาจัดท า 2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี กิจกรรม/โครงการ ในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน ท่ีน าไปปฏิบัติ ทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง

ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย เหมาะสมสอดคล้องกับ
3. คนในชุมชนมีช่องทางในการ สภาพชุมชน
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง 2. คนในชุมชนได้รับผล
เหมาะสมและครอบคลุม ประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึง
4. คนในชุมชนสามารถก าหนด และเท่าเทียมความร่วมมือ
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการ กันของคนในชุมชนจะก่อให้
ของชุมชนได้ เกิดทัศนคติท่ีดี  เอ้ืออาทร
5. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าท่ี ต่อกันได้
จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 3. ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม

ท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท างาน
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
ของตนเองได้

รวม รวม 5 โครงการ - - 493,980  493,980  493,980  493,980  493,980  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์ - เพ่ือรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง  - ประชาชนในต าบล ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  - ร้อยละ 80  ของ - มีการใช้รถใช้ถนนอย่าง งานป้องกันฯ

ป้องกันและลดอุบัติ ปลอดภัย สันดอนแก้ว และประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุ ปลอดภัย ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วง - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ ผู้ใช้เส้นทางในเขตต าบล ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

ทางถนนท่ีได้รับ
บาดเจ็บ

- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึก
เทศกาลปีใหม่ ถนนรักษาวินัยจราจร สันดอนแก้ว อปพร.  อปพร.  อปพร.  อปพร.  อปพร.  ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ในการปฏิบัติตามกฎจารจร

- เพ่ือบริการและอ านวยความ  - ประชาสัมพันธ์ 12,600     12,600     12,600     12,600     12,600     สันดอนแก้วได้รับ - ลดความสูญเสียจาก
สะดวก ให้แก่ประชาชนในการใช้ รณรงค์เมาไม่ขับ การช่วยเหลือ อุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
รถบนถนน  - ต้ังจุดบริการประชาชน การใช้รถใช้ถนน
- เพ่ือน าส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างทันท่วงที - สามารถน าส่งผู้ประสบอุบัติ

เหตุทางถนนทันท่วงที

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการรณรงค์ - เพ่ือรณรงค์การใช้รถใช้ถนน  - ประชาชนในต าบล ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐  - ร้อยละ 80  ของ - มีการใช้รถใช้ถนนอย่าง งานป้องกันฯ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อย่างปลอดภัย สันดอนแก้ว และประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุ ปลอดภัย ส านักปลัด
ทางถนนในช่วงเทศกาล  - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ ผู้ใช้เส้นทางในเขตต าบล ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 

ทางถนนท่ีได้รับ
บาดเจ็บ

- ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตส านึก
สงกรานต์ ถนนรักษาวินัยจราจร สันดอนแก้ว อปพร.  อปพร.  อปพร.  อปพร.  อปพร.  ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ในการปฏิบัติตามกฎจารจร

- เพ่ือบริการและอ านวยความ - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เมาไม่ขับ 12,600     12,600     12,600     12,600     12,600     สันดอนแก้วได้รับ - ลดความสูญเสียจาก
สะดวก ให้แก่ประชาชนในการใช้ ถนนอย่างทันท่วงที  การช่วยเหลือ อุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
รถใช้ถนน - ต้ังจุดบริการประชาชน การใช้รถใช้ถนน
- เพ่ือน าส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถใช้ถนน
อย่างทันท่วงที  - สามารถน าส่งผู้ประสบ

อุบัติเหตุทางถนนทันท่วงที

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการฝึกอบรม -  เพ่ือให้สมาชิก อปพร.เจ้าหน้าท่ี - อาสาสมัครป้องกันภัย - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ -  - ร้อยละ 70 ของ - อาสาสมัครป้องกันภัย งานป้องกันฯ

ซักซ้อมแผนเพ่ือช่วย และประชาชน มีความรู้ ความเข้า ฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด
เหลือผู้ประสบภัย ใจในข้ันตอนการช่วยเหลือผู้ประสบ เทศบาล ประชาชน นักเรียน ภัยฝ่ายพลเรือน, เทศบาล ประชาชน 
ทางถนน อุบัติเหตุทางถนน อย่างถูกวิธี ครู และหน่วยงานในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีเทศบาล, นักเรียน ครู มีความเข้าใจ

- เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผน ประชาชน,นักเรียน ในข้ันตอนการช่วยเหลือผู้
ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน 50 คน ครู เข้าใจข้ันตอน ประสบอุบัติเหตุ 

การช่วยเหลือผู้ - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ประสบอุบัติเหตุทาง น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
ถนนอย่างถูกวิธี คนในชุมชนได้

- ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถให้ความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
งานได้

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการฝึกอบรมป้องกัน - เพ่ือเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย - 10,000     - 10,000     - - ร้อยละ 70 ของ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี งานป้องกันฯ

และบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดิน พลเรือน,เจ้าหน้าท่ีเทศบาล, อาสาสมัตรป้องกัน ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส านักปลัด
(อุทกภัยและดินถล่ม) ถล่ม ประชาชน,ครู,นักเรียน,ผู้น า ภัยฝ่ายพลเรือน, งานด้านการป้องกันและ

-ถล่มเพ่ือให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีเทศบาล, บรรเทาสาธารณภัย
ภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผน ประชาชน,ครู, - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ช่วยเหลืองานทางด้านการป้องกันฯ จ านวน 40 คน นักเรียน,ผู้น าชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสถาน
ท่ีเกิดจากปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม และหน่วยงานใน การณ์เม่ือเกิดเหตุเบ้ืองต้นได้
- เพ่ือให้หน่วยงาน/สถานท่ีราชการ พ้ืนท่ีมีความเข้าใจ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีความเส่ียงสามารถ ในการป้องกันและ ความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้อย่างมี แก้ไขปัญหาอุทกภัย และข้ันตอนการช่วยเหลือ
ประสิทธิภาพ และดินถล่มเบ้ืองต้น

งบประมาณ
ท่ี โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการฝึกซ้อมแผน - เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ - อปพร. เจ้าหน้าท่ี ผู้น า - - 12,000     - 12,000     - ร้อยละ 70 ของ - ลดการสูญเสียในชีวิตและ งานป้องกันฯ

ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาภัยจาก ชุมชนและประชาชน เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน ทรัพย์สิน ส านักปลัด
สาธารณภัย (แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว ตลอดถึงครู นักเรียน และประชาชน - ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
และการอพยพ) - เพ่ือป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต จ านวน 40 คน ตลอดถึงครู นักเรียน เข้าใจในข้ันตอนการป้องกัน

และทรัพย์สิน มีความเข้าใจใน และการอพยพเม่ือต้อง
- เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชนและ ข้ันตอนการป้องกัน เผชิญเหตุแผ่นดินไหว
ประชาชน ตลอดถึงครู นักเรียน และการอพยพเม่ือ - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
มีความรู้ในการรับมือเหตุแผ่นดินไหว ต้องเผชิญเหตุ น าความรู้ไปเผยแพร่/

แผ่นดินไหว ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการฝึกอบรม  - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีพนักงาน  - เจ้าหน้าท่ีพนักงาน - 11,000     - 11,000     -  - ร้อยละ 70 ของ  - ลดการสูญเสียในชีวิต งานป้องกันฯ

ซ้อมแผนดับเพลิงและ เทศบาล และอปพร. ได้เพ่ิมทักษะ เทศบาล และอปพร. ผู้น า เจ้าหน้าท่ีพนักงาน และทรัพยNสิน ส านักปลัด
อพยพหนีภัยในสถาน ในการปฏิบัติงานป้องกันด้าน ชุมชนและประชาชน ตลอด เทศบาล อปพร.  - ผู้เข้ารับการอบรมมี
ศึกษา อัคคีภัย ถึงครู นักเรียน จ านวน ผู้น าชุมชนและ ความเข้าใจในข้ันตอน

 - เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชน 40 คน ประชาชน ตลอด การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
ตลอดถึงครู นักเรียน ได้รับความรู้ ถึงครู นักเรียน  - ผู้เข้ารับการอบรม
ในการดับเพลิงเบ้ีองต้น และ มีความเข้าใจใน สามารถน าความรู้ไป
ข้ันตอนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการ เผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับ

ช่วยเหลือ คนในชุมชนได้
ผู้ประสบภัย

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรมปลูก  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  - เด็ก เยาวชน ครู นักเรียน - 10,000     - - -

 - ร้อยละ 70% 
ของ

 - เด็กและเยาวชนมีความรู้ งานป้องกันฯ
จิตส านึกอาสาสมัคร ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน บุคลากรทางการศึกษา เด็ก เยาวชน ครู ความเข้าใจในการป้องกัน ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 40 คน นักเรียน บุคลากร และบรรเทาสาธารณภัย
ส าหรับเด็กและเยาวชน - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ทางการศึกษา เบ้ืองต้น

ในการป้องกันและบรรเทา มีความรู้ความเข้าใจ  - เด็กและเยาวชนมี
สาธารณภัย ในการป้องกันและ ส่วนร่วมในการป้องกัน
- เพ่ือให้มีเครือข่ายเยาวชนในการ บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมมือป้องกันและบรรเทา  - มีเครือข่ายเด็กและ
สาธารณภัยในต าบลสันดอนแก้ว เยาวชนร่วมมือในการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการฝึกอบรม - เพ่ือลการเกิดอุบัติเหตุ และลด

การ
- ประชาชน เจ้าหน้าท่ี ผู้น า 12,000     - 12,000     - - - ร้อยละ 70% - สามารถลดความรุนแรง งานป้องกันฯ

กฎหมายและวินัยจราจร เสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ ชุมชน เด็กและเยาวชน ครู ของจ านวนผู้เข้า จากการเกิดอุบัติเหตุ และ ส านักปลัด
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน บนท้องถนน บุคลากรทางการศึกษา รับอบรมมีความรู้ ลดการเสียชีวิตของผู้
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน  - เพ่ือสร้างจิตส านึกในการใช้รถ จ านวน 50 คน เก่ียวกับกฏหมาย ประสบอุบัติเหตุจาก
เด็กและเยาวชน ใช้ถนน ให้เกิดข้ึนกับผู้ขับข่ีทุกคน วินัยจราจร และ รถจักรยานยนต์และรถยนต์

สาธารณภัย ป้ายจราจรใน - ผู้เข้ารับการอบรมมี
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ระดับเบ้ืองต้น จิตส านึกเก่ียวกับความ
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป้าย ปลอดภัย ในการใช้รถ
จราจร และกฎหมายจราจร ฯลฯ ใช้ถนนร่วมกับผู้อ่ืน

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ป้ายจราจรต่าง ๆ และ
กฎหมายจราจรพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการซ้อมแผน - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ  - อาสาสมัครป้องกันภัย - - 13,000     13,000     - - ร้อยละ 70 ของ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบ ได้เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ

ฝ่ายพลเรือน พนักงาน ผู้เข้ารับการฝึก ได้มีความรู้  ความเข้าใจ ส านักปลัด
อัคคีภัย ในข้ันตอนการ ช่วยเหลือ เทศบาล,พนักงานจ้าง , มีความเข้าใจใน ในแนวทาง ข้ันตอนการ

ผู้ประสบภัย ประชาชน , นักเรียนและ ข้ันตอนการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ หน่วยงานในพ้ืนท่ี ร่วมฝึก ช่วยเหลือ - ผู้เข้ารับการฝึกมีรู้วิธีใน

ได้รู้วิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัย อบรมซ้อมแผนฯ จ านวน ผู้ประสบภัย การปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุ
- เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 40 คน อัคคีภัย
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  - เป็นการซักซ้อมการ

ท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการฝึกอบรม  - เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ท่ีเข้ารับ  - ประชาชนในเขตต าบล - 45,000     - 45,000     - ร้อยละ 70 ของ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี งานป้องกันฯ

อาสาสมัครป้องกันภัย การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สันดอนแก้วและพนักงาน ผู้เข้ารับการฝึก ความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลัด
ฝ่ายพลเรือน เก่ียวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ จ านวน  15  คน อบรมมีความรู้ เก่ียวกับสาธารณภัย และ

 - เพ่ือเป็นการซักซ้อมให้สมาชิก ความเข้าใจ เก่ียวกับ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติ
อปพร. ทราบถึงข้ันตอนในการ สาธารณภัย และ งาน รวมไปถึงเทคนิค
ประสานงานการปฏิบัติงานท้ังก่อน ทราบข้ันตอนการ วิธีการท่ีจะรับมือกับ
เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิด
ภัย

ปฏิบัติงาน รวมไป สาธารณภัยท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนมากข้ึน ถึงเทคนิควิธีการท่ี - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ได้มี จะรับมือกับ สามารถเป็นก าลังหลักใน
ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สาธารณภัยท่ี การป้องกันและบรรเทา
ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย อาจจะเกิดข้ึน สาธารณภัย
ท่ีมีความรุนแรงและนับวันย่ิง
มีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ีน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการฝึกอบรมชุด - จิตอาสาภัยพิบัติ เจ้าหน้าท่ี 85,000     85,000     85,000     85,000     85,000     - ผู้ผ่านการฝึกอบรม - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกันฯ

ปฏิบัติการจิตอาสา  นักเรียนอปพร. จ านวน สามารถช่วยเหลือ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ส านักปลัด
ภัยพิบัติ 30 คน เจ้าพนักงานในการ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้

อย่างป้องกันและบรรเทา ถูกต้องในพืนท่ีเม่ือเกิด
- เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ สาธารณภัยได้ สาธารณภัย
สาธารณภัยเบ้ืองต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ๗0 ของผู้ผ่านการ สามารถให้การสนับสนุน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ อบรม การปฏิบัติงานของกอง
รวดเร็ว อ านวยการป้องกันและ
- เพ่ือสนับสนุนโครงการจิตอาสา บรรเทาสาธารณภัยใน
พระราชทานในระดับพ้ืนท่ีมีความ พ้ืนท่ีเม่ือเกิดสาธารณภัย
เข้มแข็งมีทักษะ ความรู้ - กองอ านวยการสาธารณ

ภัยแห่งพ้ืนมีความเข้มแข็ง
และย่ังยืน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

- เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ให้มีบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนัdงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการฝึกอบรม - เพ่ือให้ผู้รับบริการท่ีเจ็บป่วย  - เจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมัคร 10,000     - 10,000     - 10,000     - มีเจ้าหน้าท่ีหรือ - ประชาชนได้รับบริการ งานป้องกันฯ

เสริมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัย ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้  จ านวน 10 คน อาสาสมัคร และ ท่ีมีมาตรฐานก่อนถึง ส านักปลัด
สนับสนุนการด าเนินงาน รับริการท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนผู้สนใจ โรงพยาบาล
เพ่ือเตรียมความพร้อม - เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและ เข้ารับการอบรม  - ลดความสูญเสียต่อชีวิต
บริหารจัดการระบบ ทรัพย์สินของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและ จ านวน 15 คน และทรัพย์สินของ
การแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและ

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

รวม 12 โครงการ - - 144,200  208,200  169,200  211,200  144,200  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ











แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนมีหลักสูตร 1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพ ผู้เรียนเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาท่ีมี มาตรฐาน ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ มาตรฐาน และ 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โรงเรียนเทศบาล สังคม ท้องถ่ิน สอดคล้องกับบริบท เพ่ิมข้ึน
ต าบลสิริราช (โครงการ 2.เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาท่ีพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษา) ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

32 โครงการสนับสนุน - เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 23,650 23,650 23,650 23,650 23,650 เด็กทุกคนได้รับค่า - นักเรียนมีชุดนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการจัดซ้ือชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต าบลสิริราชมีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ การเรียน และหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ค่าเคร่ืองแบบ หนังสือเรียนเหมาะสมกับวัย
โรงเรียนเทศบาลต าบล หนังสือเรียน นักเรียน ค่าหนังสือ
สิริราช (ค่ากิจกรรม เรียน 100%
พัฒนาผู้เรียน)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการสนับสนุน - เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 เด็กทุกคนได้รับค่า - นักเรียนมีชุดนักเรียน ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการจัดซ้ือชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต าบลสิริราชมีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ การเรียน และหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ค่าเคร่ืองแบบ หนังสือเรียนเหมาะสมกับวัย
โรงเรียนเทศบาลต าบล หนังสือเรียน นักเรียน ค่าหนังสือ
สิริราช (ค่าเคร่ืองแบบ เรียน 100%
นักเรียน)

34 โครงการสนับสนุน - เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 93,500 93,500 93,500 93,500 93,500 เด็กทุกคนได้รับค่า - นักเรียนมีชุดนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการจัดซ้ือชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต าบลสิริราชมีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ การเรียน และหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ค่าเคร่ืองแบบ หนังสือเรียนเหมาะสมกับวัย
โรงเรียนเทศบาลต าบล หนังสือเรียน นักเรียน ค่าหนังสือ
สิริราช (ค่าจัดการเรียน เรียน 100%
การสอนรายหัว)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 โครงการสนับสนุน - เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 เด็กทุกคนได้รับค่า - นักเรียนมีชุดนักเรียน ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการจัดซ้ือชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต าบลสิริราชมีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ การเรียน และหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ค่าเคร่ืองแบบ หนังสือเรียนเหมาะสมกับวัย
โรงเรียนเทศบาลต าบล หนังสือเรียน นักเรียน ค่าหนังสือ
สิริราช (ค่าหนังสือ เรียน 100%
เรียน)

36 โครงการสนับสนุน - เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง - นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 เด็กทุกคนได้รับค่า - นักเรียนมีชุดนักเรียน ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการจัดซ้ือชุดนักเรียน อุปกรณ์ ต าบลสิริราชมีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ การเรียน และหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ค่าเคร่ืองแบบ หนังสือเรียนเหมาะสมกับวัย
โรงเรียนเทศบาลต าบล หนังสือเรียน นักเรียน ค่าหนังสือ
สิริราช (ค่าอุปกรณ์ เรียน 100%
การเรียน)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการสนับสนุน - เพ่ือให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ - ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร เก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ี ความเข้าใจมีความสามารถ จ านวนบุคลากรท่ี ทางการศึกษาเป็นบุคลากร ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ครูน า ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น เข้าร่วมฝึกอบรมใน วิชาชีพ
โรงเรียนเทศบาลต าบล ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางานด้าน ผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรต่าง ๆ 2. ครูมีการแสวงหาความรู้
สิริราช (โครงการ การเรียนการสอนได้อย่างมี และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
พัฒนาครูและ บุคลากร ประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นใจกว้าง

ทางการศึกษา) และยอมรับการเปล่ียนแปลง

38 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือส่งเสริมครู นักเรียนได้จัด - บรรยากาศในห้องเรียนร่มร่ืน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ 1. บรรยากาศในห้องเรียน ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร บรรยากาศในห้องเรียนให้มีความ สะอาด เขียวสด ตกแต่งด้วย ห้องเรียนมี เขียวขจี ไปด้วยต้นไม้ ร่มร่ืน ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ ร่มร่ืนเขียวสดใสโดยใช้ความ ไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงาม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ ร่มเย็น ส่งผลดีต่อการเรียนรู้
โรงเรียนเทศบาลต าบล เขียวขจีของต้นไม้และธรรมชาติ ส่งผลทางด้านจิตใจ อารมณ์ของ การเรียนการสอน 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
สิริราช (โครงการ 2. เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการศึกษา นักเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย
อาคารเรียนน่าอยู่ หาความรู้ อย่างเต็มศักยภาพ

ห้องเรียนน่าเรียน)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ 1. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าใช้อย่าง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ร้อยละ 100 - โรงเรียนมีสาธารณูปโภค ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีน้ าประปาใช้ ท่ัวถึง โรงเรียนมีไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีโทรศัพท์ใช้ 2. โรงเรียนมีระบบน้ าประปา ประปา อินเทอร์เน็ต ประปา ระบบินเทอร์เน็ต
โรงเรียนเทศบาลต าบล 4.เพ่ือให้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้อย่างท่ัวถึง ใช้ตลอดปีการเรียน ใช้ตลอดปี
สิริราช (โครงการจัด พร้อมอุปกรณ์ 3.โรงเรียนมีโทรศัพท์ใช้ การสอน
ระบบสาธารณูปโภค) 4.โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

40 โครงการสนับสนุน - เพ่ือช้ีแจงท าความเข้าใจร่วมกัน - ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของ - ครูและผู้ปกครองมีความ ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครู ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ผู้ปกครองเข้าร่วม เข้าใจอันดีต่อกันในการ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ ต าบลสิริราช ประชุมทุกน และ พัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบล ได้รับทราบข้อมูล 
สิริราช (โครงการ ข่าวสารของโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
41 โครงการสนับสนุน ๑.เพ่ือเผยแพร่ผลการบริหารงาน ๑.จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน 1.นักเรียนมีความรู้ ความ ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ของเทศบาล ผลงานทางวิชาการ ด้านการบริหารงานขององค์กร นักเรียนและผู้เข้า สามารถ และทักษะทาง ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ร่วมกิจกรรม วิชาการเพ่ิมข้ึน
โรงเรียนเทศบาลต าบล เด็กเล็กในสังกัดให้นักเรียนครูและ ของครู นักเรียน สถานศึกษา 2. ครูมีความภาคภูมิใจใน
สิริราช (โครงการ ประชาชนท่ัวไปได้ประจักษ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ผลงานของตน
นิทรรศการวันวิชาการ) ๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานครูและ เทศบาลต าบลสิริราช 3. โรงเรียนได้รับความ

นักเรียนในในสังกัดได้แสดงออกซ่ึง ๒.ครู นักเรียน ร่วมประกวด/ เช่ือม่ันในศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ/ แนวทางพัฒนาคุณภาพ

ศิลปะ การแสดงฯ และวัฒนธรรมฯ การแสดงด้านดนตรีนาฎศิลป์ การศึกษา
๓.เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานครูและ และกิจกรรมสาธิตฯ
นักเรียนในสังกัดได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาเรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก - จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของ - ผู้ปกครองและนักเรียน ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ถึงความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ ตามห้วงระยะเวลา นักเรียนท่ีเข้าร่วม เห็นความส าคัญและเข้าร่วม ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ 2.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ
โรงเรียนเทศบาลต าบล วันส าคัญ ต่าง ๆ
สิริราช (โครงการ
จัดกิจกรรม
วันส าคัญ)

43 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา 1.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 1.นักเรียนมีความสามัคคี ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือความสามัคคี นักเรียนได้ร่วมแข่งขันเพ่ือ นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม เป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ ความสามัคคี กิจกรรม และมี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาลต าบล วินัยและรับผิดชอบตนเอง 2.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพพลานามัยท่ี ร่างการแข็งแรง
สิริราช (โครงการ 3.เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ 3.จัดซ้ืออุปกรณ์ตามความ สมบูรณ์ แข็งแรง 2.โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
พัฒนาทักษะกีฬาและ กีฬาในการจัด กิจกรรมการสอน ต้องการของครูและนักเรียน ในการจัด กิจกรรมการสอน
นันทนาการ) กับนักเรียน กับนักเรียน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
44 โครงการสนับสนุน - เพ่ือรับฟังนโยบายข้อเสนอแนะ - คณะกรรมการสถานศึกษา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  จ านวนของผู้ - คณะกรรมการสถาน รร.อนุบาล 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานและครูประชุมร่วมกัน เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครู ทต.สิริราช

สถานศึกษาของ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ได้ร่วมมือกันในการพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลต าบล ต้องการของท้องถ่ิน สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สิริราช (โครงการ ความต้องการของชุมชนประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

45 โครงการสนับสนุน - เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย - โรงเรียนเทศบาลต าบลสิริราช 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 - โรงเรียนเทศบาลต าบล รร.อนุบาล 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โรงเรียนมีแหล่ง สิริราชมีแหล่งเรียนรู้ท่ี ทต.สิริราช

สถานศึกษาของ ของนักเรียน เรียนรู้ในโรงเรียน หลากหลายสอดคล้องกับ
โรงเรียนเทศบาลต าบล อย่างน้อย 1 แห่ง ท้องถ่ิน
สิริราช (โครงการ ต่อปีการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน)

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร และการค้นคว้า - เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ใฝ่เรียน และรักการอ่าน ต าบลสิริราช

สถานศึกษาของ 2.เพ่ือส่งเสริมทักษะในด้านการฟัง ต าบลสิริราช ร้อยละ 100 2.นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี
โรงเรียนเทศบาลต าบล พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน ต่อการอ่าน
สิริราช (โครงการ 3.เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความ 2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.นักเรียนน าความรู้ท่ีได้กิจกรรมส่งเสริมการ

สนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับ - เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล จากการอ่าน การฟังนิทาน
รักการอ่านในสถาน ความรู้จากการอ่าน ต าบลสิริราช มีนิสัยรักการอ่าน ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง
ศึกษา) 4.เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักการค้นคว้า และการค้นคว้า มีทักษะในด้าน และผู้อ่ืน

ด้วยตนเอง การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้รับ
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากนิทาน
 - เด็กมีจิตนาการและความคิด
สร้างสรรค์และมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือควบคุมป้องกันการขยายตัว - ด าเนินการจัดฝึกอบรม 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000  ร้อยละ 100 1.การป้องกันการแพร่ ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ของปัญหายาเสพติด และลดการ ให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันแก่ นักเรียนสามารถ ระบาดของยาเสพติดใน ต าบลสิริราช

สถานศึกษาของ แพร่ระบาดของยาเสพติด ผู้ปกครองเด็กนักเรียนและควบคุม ป้องกันตัวจาก สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
โรงเรียนเทศบาลต าบล 2.เพ่ือปลูกจิตส านึกของผู้ปกครอง การขยายตัวของปัญหายาเสพติด ยาเสพติด และรู้ถึง 2.ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
สิริราช (โครงการ และเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มี และลดการแพร่ระบาดของ โทษของยาเสพติด มีจิตส านึกและตระหนักถึง
รณรงค์ป้องกันยา ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง ยาเสพติดในชุมชน และให้ความรู้ และผู้ปกครอง พิษภัยยาเสพติด
เสพติดในสถานศึกษา) พิษภัยยาเสพติดท่ีมีผลต่อร่างกาย แก่ผู้ปกครองเพ่ือถ่ายทอดสู่ สามารถรู้เท่าทันภัย 3.เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน

3.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้ปกครอง บุตรหลาน ในโรงเรียนเทศบาล ของยาเสพติด ด้านยาเสพติดและมีแกนน า
และเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง สิริราช โดยวิทยากรจากจาก นักเรียนต่อต้านยาเสพติดใน
ให้ห่างไกลยาเสพติด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้าน สถานศึกษา

4.เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนต่อต้าน ยาเสพติดและการบ าบัดรักษา 4.ผู้ปกครองเด็กนักเรียนน า
ยาเสพติดภายในสถานศึกษา ความรู้ไปสามารถถ่ายทอด
5.เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ความรู้ขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิด
ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ในครอบครัว เพ่ือนบ้าน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชนใกล้เคียง
6.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม 5.นักเรียนมีความรู้ เกิด
คุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับเด็กนักเรียนรวมท้ัง ความเข้าใจ  ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ปลูกฝังพฤติกรรมการกระท าความดีต้ังแต่ ยาเสพติด
วัยเด็ก  ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ 1.โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 100  1.นักเรียนในโรงเรียน ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลสิริราช เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก นักเรียนได้เรียนรู้ เทศบาลสิริราชได้เรียนรู้ ต าบลสิริราช

สถานศึกษาของ ได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง เร่ือง ปฐมวัยส าหรับใช้จัดกิจกรรม ถึงหลักปรัชญาของ และได้ฝึกปฏิบัติจริง เร่ือง
โรงเรียนเทศบาลต าบล เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
สิริราช (โครงการ 2.เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และน าไปปฏิบัติ 2.นักเรียนในโรงเรียน
รณรงค์ป้องกันยา เทศบาลสิริราชได้มีแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างมีความสุขและรู้จักการ ในการด าเนินชีวิต เทศบาลสิริราชได้มีแหล่ง
เศรษฐกิจพอเพียง) และฝึกปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ประจ าวัน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ 

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงได้ตาม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพ่ือให้นักเรียนและครูรู้หลักการ ความเหมาะสมตามวัย
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข

49 โครงการสนับสนุน  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - โรงเรียนเทศบาลสิริราชในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 100 - อาคารสถานท่ีมีความ ร.ร.เทศบาล
ค่าใช้จ่ายการบริหาร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ดูแลท าความสะอาดอาคาร โรงเรียนมีวัสดุงาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ ต าบลสิริราช
สถานศึกษาของ โรงเรียนเทศบาลสิริราชในการดูแล สถานท่ี ถูกสุขลักษณะ บ้านงานครัวใช้ตลอดปลอดภัยจากเช้ือโรค
โรงเรียนเทศบาลต าบล ท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ปีการศึกษา และ
สิริราช (โครงการ ถูกสุขลักษณะ อาคารสถานท่ีมี
จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน ความสะอาด ถูก
งานครัว) สุขลักษณะปลอดภัย

จากเช้ือโรค

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
50 โครงการสนับสนุน -  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ - นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนร้อยละ 85 1.เด็กได้เรียนรู้และพัฒนา ร.ร.เทศบาล

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ การประสบการณ์ตรง สามารถ มีทักษะชีวิตและ ได้พร้อมกันและสามารถน า ต าบลสิริราช

สถานศึกษาของ - เพ่ือส่งเสริมด้านระเบียบ วินัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนอยู่ใน ปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
โรงเรียนเทศบาลต าบล ความอดทน กล้าหาญ และเสียสละ กฎระเบียบ มีวินัย ความอดทน ระเบียบวินัย 2.เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติ
สิริราช (โครงการ ซ่ือสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อ  กล้าหาญ เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน ตนตาม ค าปฏิญาณตนและ
ลูกเสือน้อย) ตนเอง และสังคม ช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง กล้าหาญ เสียสละ สามารถปฏิบัติตนเป็น

และผู้อ่ืน และสังคม ช่วยเหลือตนเองและ ซ่ือสัตย์สุจริตมี ลูกเสือน้อยได้ตามความ
ผู้อ่ืน และด าเนินชีวิตอยู่บนหลัก ความรับผิดชอบต่อ เหมาะสมตามวัย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตนเอง และสังคม 3.เด็กมีระเบียบ วินัย พอเพียง 

ช่วยเหลือตนเอง ความอดทน กล้าหาญ 

และผู้อ่ืน และเสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อ่ืนและด าเนิน
ชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

รวม ๕0  โครงการ - - 2,926,971 2,926,971 2,926,971 2,926,971 2,926,971 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



471,650 471,650 471,650 471,650 471,650



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับ 1. เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาของ - จัดอบรม อสม.และ 16,500     16,500     16,500     16,500     16,500     ร้อยละ 80 ของผู้ - ประชาชนในต าบล ฝ่าย

สนุนการด าเนินงานตาม เด็กไทยในชุมชนและพัฒนาคุณภาพ แกนน า กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมมี สันดอนแก้วปลอดภัย สาธารณสุข
แนวทางโครงการพระราช ชีวิตท่ีดีของประชากรทุกกลุ่มวัย หมู่บ้าน จ านวน  90 คน ความรู้และความ จากโรคขาดสารไอโอดีน ส านักปลัด
ด าริด้านสาธารณสุข โดยการขจัดปัญหาโรคขาดสาร เข้าใจโรคขาด
 โครงการควบคุมขาดสาร ไอโอดีนให้หมดไปจากชุมชน สารไอโอดีน
ไอโอดีนของสมเด็จพระ ๒.เพ่ือให้ร้านค้าจ าหน่ายเกลือ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม ผสมไอโอดีน และครัวเรือน
สมเด็จพระเทพรัตนราช สามารถใช้เกลือผสมสารไอโอดีน
สุดาฯสยามบรมราชกุมรี ท่ีได้มาตรฐาน
หมูท่ี 1 - 9 ๓.รณรงค์ให้หมู่บ้านใช้เกลือไอโอดีน

2 โครงการพ่นหมอกควัน 1.เพ่ือพ่นหมอกควันในต าบล - พ่นหมอกควันในต าบล 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 ร้อยละ 85 ของ - ประชาชนในต าบล ฝ่าย
ต าบลสันดอนแก้ว สันดอนแก้ว สันดอนแก้ว จ านวน จ านวนประชาชนใน สันดอนแก้วปลอดภัย สาธารณสุข

 9 หมู่บ้าน ต าบลสันดอนแก้ว จากโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด
ได้รับการพ่นหมอก

ควัน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการพัฒนาสุขภาพ 1. เพ่ือป้องกันมิให้โรคเอดส์ได้ - อบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละร้อยของผู้ 1.ประชาชนมีความรู้และ ฝ่าย

ชุมชนเอดส์ แพร่เช้ือไปสู่ครอบครัวและชุมชน รายเก่าและค้นหาผู้ป่วย ป่วยโรคเอดส์ได้รับ การป้องกันโรคเอดส์ สาธารณสุข
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัว รายใหม่กลุ่มเป้าหมาย ดูแลรักษาท่ีถูกต้อง 2.ชุมชนสร้างความตระหนัก ส านักปลัด
ชุมชนให้ความส าคัญต่อการดูแล  จ านวน  25 คน ตามมาตรฐานการ ในการแสดงความรับผิดชอบ
และป้องกันโรคเอดส์ ดูแลผู้ป่วยเอดส์ แก่สังคมในการไม่แพร่เช้ือ

ไปสู่บุคคลอ่ืน
3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง
จากการอยู่ร่วมกับผู้แป่วยได้
4.สร้างแกนน าในการให้
ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเพ่ิมพูน ความรู้ 1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ - ผู้ประกอบการร้านอาหาร - - - - 14,400 ร้อยละ 80 ของ 1.ผู้ประกอบการมีความรู้ ฝ่าย

สู่ผู้ประกอบการอาหาร เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร และแผงลอยในต าบล ผู้ประกอบอาหาร เร่ืองสุขาภิบาลอาหาร สาธารณสุข
ส าหรับร้านอาหารและ 2.เพ่ือให้ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ สันดอนแก้ว ส าหรับร้านค้าอาหาร 2.ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ ส านักปลัด
แผงลอย มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส าหรับ และแผงลอย มีความ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ร้านอาหาร  รู้เร่ืองสุขาภิบาล ส าหรับร้านอาหาร
3.เพ่ือสร้างทีมเครือข่ายผู้ประกอบ อาหาร
การอาหารในเขตเทศบาลต าบล
สิริราช

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน - เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 ประชาชนได้รับการ - ประชาชนร่วมป้องกัน ฝ่าย
โรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชนและโรงเรียนอย่าง โรคติดต่อต่างๆ ให้ครอบคลุม ประชาสัมพันธือย่าง และควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุข

ต่อเน่ือง  จ านวนเป้าหมาย ท่ัวถึง ท้ัง 9 หมู่บ้าน ท่ีส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ส านักปลัด
 9 หมู่บ้าน และต่อเน่ืองอัตราการป่วย

ด้วยโรคติดต่อลดลง

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจ - เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ - สุนัขและแมว ในต าบล 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ร้อยละร้อยของ สุนัขและแมวได้รับการ ฝ่าย

ข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน ข้ึนทะเบียนจ านวนสัตว์ตามโครง สันดอนแก้ว จ านวน  สุนัขและแมวได้รับ ส ารวจและลงทะเบียน สาธารณสุข
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 1,027 ตัว ได้รับการข้ึน การข้ึนทะเบียน ครบทุกตัวในต าบล ส านักปลัด
โครงการสัตว์ปลอดโรค โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ทะเบียนสัตว์ สันดอนแก้ว
คนปลอดภัยจากโรคพิษ ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
พระเจ้าน้องนางเธอ ควัฒนวรขัติยราชนารี
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 เงินอุดหนุนส าหรับขับ ขับเคล่ือนตามโครง  -สุนัขและแมว ใน 35,000     35,000     35,000     35,000     35,000     ร้อยละร้อยของ สุนัขและแมวได้รับ ฝ่าย

เคล่ือนโครงการสัตว์ปลอด การสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ต าบลสันดอนแก้ว สุนัขและแมวปลอด การได้รับการฉีค สาธารณสุข
โรค คนปลอดภัยจากโรค ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม จ านวน 1,027 ตัว ภัยจากโรคพิษ วัคซินทุกตัว ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้าตามพระ พระปณิธาน ศาสตรจารย์ สุนัขบ้า
ปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี วรขัติยราชนารี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี

8 โครงการอบรม ให้ความรู้ 1.เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน าการดูแล แกนน าหมู่บ้าน/ - - - - 16,200 ร้อยละ 85 ของผู้ 1.ประชาชนมีความรู้และ ฝ่าย
ไวรัสการป้องกันโรค ป้องกันตนเองเร่ืองโรคติดเช้ือ ชุมชน  จ านวน 9 เข้ารับการฝึกอบรมมี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน สาธารณสุข
ติดเช้ือโคโรนา 2019 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ๆละ  10  คน  ความรู้ ป้องกันโรค ตนเองจากโรคติดต่อได้ ส านักปลัด
 (COVID-19) ให้กับประชาชนในต าบลสันดอนแก้ว จ านวน  90 คน ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2.การเตรียมความพร้อม

2.เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน
ประชาชนในการป้องกันและควบคุม และสามารถให้ ทางสาธารณสุขได้อย่าง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ค าแนะน าต่อ เป็นระบบ ชัดเจนและมี
 (COVID-19) ประชาชนได้ ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านสันดอนแก้ว  หมู่ท่ี 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านสันดอนแก้ว 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.1 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

10 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านสันดอนแก้ว  หมู่ท่ี 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านสันดอนแก้ว  ม.1 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านด่าน  หมู่ท่ี 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านด่าน 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.2 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

12 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านด่าน  หมู่ท่ี 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" บ้านด่าน ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
ม.2 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านแม่วะ หมู่ท่ี 3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านแม่วะ 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.3 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

14 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านแม่วะ หมู่ท่ี 3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" บ้านแม่วะ ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
ม.3 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านสบแม่นาง หมู่ท่ี 4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านสบแม่นาง 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.4 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

16 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านสบแม่นาง หมู่ท่ี 4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านสบแม่นาง ม.4 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านสันป่าเปา 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.5 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

18 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านสันป่าเปา ม.5 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านอ้อ หมู่ท่ี 6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านอ้อ 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.6 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

20 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านอ้อ หมู่ท่ี 6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านอ้อ ม.6 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านแม่ทาน 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.7 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

22 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านแม่ทาน ม.7 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านแม่ทาน 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.7 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

24 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านแม่ทาน ม.7 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านเด่น หมู่ท่ี 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านเด่น 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.8 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

26 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านเด่น หมู่ท่ี 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านเด่น ม.8 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการพัฒนาระบบสุขา 1.เพ่ือณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาและ บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของจ า 1.เกิดสภาพแวดล้อมและ ฝ่าย

ภิบาลในโรงเรียนและ ท าความสะอาดบ้านตามสุขาภิบาล นวนครัวเรือนในชุม บริเวณโดยรอบรวมถึงหมู่บ้าน/ สาธารณสุข
ชุมชน ของสมเด็จพระ 2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย ชนสะอาด อนามัย ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเร่ืองการ
บรมราชกุมารี (บ้าน 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สะอาด อนามัยดี ชีวี อนามัยส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
สมบูรณ์) บ้านแม่ทาน 4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระ 3.ป้องกันและลดอัตราการเกิด
ม.9 หนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุข โรคท่ีมีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี

28 โครงการฝึกอบรมและให้ 1.เพ่ือท าให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1.สุนัขและแมวได้รับการฉีด ฝ่าย
ความรู้เร่ือง "สัตว์ปลอด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร จ านวนครัวเรือนใน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข
โรคคนปลอดภัยจากโรค ปกครองส่วนท้องถ่ินครอบคลุม ชุมชนสะอาด อนามัย ได้ครอบคลุม ส านักปลัด
พิษสุนัขบ้า" ทุกพ้ืนท่ีและมีการด าเนินการอย่าง ดีชีวีสมบรูณ์ 2.ประชาชนในชุมชน ให้ความ
บ้านแม่ทาน ม.9 ต่อเน่ืองทุกๆปี ส าคัญในการเล้ียงและดูแล

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี สัตว์เล้ียงอย่างถูกวิธี ให้ควา,
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ส าคัญในการน าสัตว์เล้ียงไป
และการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ให้ความส าคัญและร่วมมือ
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท่ี โครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.4 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการอบรมและ 1.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค - แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน - - - - 17,100 ร้อยละ 85 ของ 1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้ ฝ่าย

รณรงค์ป้องกันปัญหาโรค ไข้เลือดออก จ านวน 9 หมู่ๆ ละ 10 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบ เลือดออก สาธารณสุข
ไข้เลือดออก ๒.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จ านวน  90 คน รมมีความรู้ในการ ๒.ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

และก าจัดลูกน้ ายุงลาย ป้องกันโรคไข้ ความเข้าใจ ในเร่ืองโรคไข้
3.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ เลือดออก เลือดออก 
เข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้ ๓.ประชาชนให้ความร่วมมือ
เลือดออกท่ีถูกวิธี และเหมาะสม ในการด าเนินการควบคุมและ
4.ท าให้ประชาชนเกิดพฤติกรรม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ ๔.ท าให้ประชาชนเกิด
ยุงลายอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ พฤติกรรมในการท าลาย

แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ าเสมอ

รวม 29  โครงการ - - 309,000  309,000  309,000  309,000  356,700  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ







แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างซ่อมแซม - เพ่ือแก้ไขปัญหาความและ

- กิจกรรมสนับสนุนแรงงานในการ
ก่อสร้าง 0 0 0 0 0 1 แห่ง/ปี -ประชาชนท่ียากไร้ งานพัฒนา

ปรับปรุงสภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ซ่อมแซม ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ท่ีอยู่ สามารถซ่อมแซม ด้อยโอกาส ท่ีประสบ ชุมชนโดยการ
แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ประชาชนในเร่ืองท่ีอยู่อาศัย อาศัย ให้แก่คนพิการ, ผู้สูงอายุ , ผู้ยากไร้ , ปรับปรุงสภาพ ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย ขอรับ
แก่คนพิการ สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนท่ี ขอรับการสนับสนุน แวดล้อมท่ีอยู่ ได้รับความช่วยเหลือ งบประมาณ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาศัย ของกลุ่ม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากหน่วยงาน

เป้าหมาย โดย ท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับงบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืน

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 0 0 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนา 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การดูแล

- ผู้สูงอายุต าบล สันดอน
แก้ว

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1.ร้อยละ 70 ของ - ผู้สูงอายุสามารถดูแล งานพัฒนาชุมชน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สุขภาวะผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม จ านวน 50 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ตัวเองได้อย่างเหมาะสม ส านักปลัด

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ กิจกรรม ความรู้ความเข้าใจ และมีความสุข
มีความสุข - จัดอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาวะผู้สูง

- จัดกิจกรรมนันทนาการ อายุได้อย่างเหมาะสม
ด้วยตนเอง
2.ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าร่วมกิจกรรมได้
ผ่อนคลาย มีความสุข 

2 โครงการพัฒนา ๑.เพ่ือให้คนพิการ หรือผู้ดูแลเกิด - คนพิการ หรือ ผู้ดูแล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.ผู้ร้อยละ 70 ของ คนพิการท่ีเข้าร่วมโครงการ งานพัฒนาชุมชน
คุณภาพชีวิตคนพิการ การเรียนรู้การฟ้ืนฟู ดูแลสุขภาพ คนพิการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับ ส านักปลัด

กายใจ และการปรับสภาพแวดล้อม จ านวน 60 คน เรียนรู้การฟ้ืนฟู ดูแล การดูแลได้อย่างเหมาะสม
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม สุขภาพกายใจ  และเข้าถึงสิทธิ
2. เพ่ือให้คนพิการ หรือผู้ดูแล กิจกรรม และการปรับสภาพ ประโยชน์ของรัฐ
รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ - จัดอบรมให้ความรู้ แวดล้อม
สวัสดิการท่ีรัฐจัดให้ 2.ร้อยละ 70 ของผู้

เข้าร่วมกิจกรรมได้
รับรู้สิทธิและสวัสดิการ
ท่ีคนพิการจะได้รับ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการเตรียมความ 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้  -กลุ่มคนท่ีจะเข้าสู่วัยผู้ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูอายุได้เตรียมตัว งานพัฒนาชุมชน

พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพกาย สูงอายุ และผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 รับรู้ ความพร้อม ใน ส านักปลัด
ใจ สังคม ท่ีเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 59-60 ปี เข้าใจเก่ียวกับการ การเข้าสู่วัยสูง
2.เพ่ือให้รับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการ จ านวน 80 คน ดูแลสุขภาพกาย ใจ อายุได้อย่าง
ท่ีผู้สูงอายุจะได้รับ กิจกรรม สังคม ท่ีเหมาะสมกับ เหมาะสม

 -จัดอบรมให้ความรู้ วัยผู้สูงอายุ
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 รับรู้เข้า
ถึงสิทธิและสวัสดิการ
ท่ีผู้สูงอายุจะได้รับ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ให้มีการดูแล  -สตรี ในต าบลสันดอนแก้ว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.ร้อยละ 70 ของผู้ 1.กลุ่มสตรีน าความรู้ งานพัฒนาชุมชน
ชีวิตสตรี สุขภาพของตนเองแบบองค์รวม จ านวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิต ส านักปลัด

2.เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีใน กิจกรรม รับรู้เข้าใจการส่งเสริม ประจ าวันได้
หมู่คณะ  -จัดอบรมให้เกิดการเรียนรู้ อนามัยแบบองค์รวม 2.กลุ่มสตรีเกิดความรัก

การดูแลสุขภาพของตนเอง 2.ร้อยละ 90 ของผู้ ความสามัคคีในหมู่คณะ
แบบองค์รวม เข้าร่วมกิจกรรมมี และชุมชน
 -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มี ส่วนร่วมในกิจกรรม
สัมพันธภาพท่ีดีในหมู่คณะ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการการศึกษาเพ่ือ  1. เพ่ือพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจ - จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 85 ของผู้ 1.นักเรียนและเยาวชน ฝ่าย

ต่อต้านการใช้ยาเสพติด เก่ียวกับปัญหาการแพร่ระบาด ยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน เข้ารับการอบรมได้ ได้รับรู้และทราบถึง สาธารณสุข
ในเด็กนักเรียน ของยาเสพติด และปลูกฝังให้เด็ก ในต าบลสันดอนแก้ว รับความรู้เร่ืองยา ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
( D.A.R.E. ประเทศไทย) เยาวชนให้มีจิตส านึกในการต่อต้าน จ านวน 70 คน เสพติด 2.มีการสร้างผู้น าเยาวชน

ยาเสพติด ในการต่อต้านและป้องกัน
๒. เพ่ือควบคุมการขยายตัวของ การแพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพติด  ยาเสพติดในชุมชน
๓.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีแก่เด็กและ
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

6  - โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้และ - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 ร้อยละ 85 ของ - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ฝ่าย
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ ยาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ความรู้และความเข้าใจ สาธารณสุข
TO BE NUMBER ONE ยาเสพติด  9 หมู่ หมู่ละ  10 คน รับความรู้ความ ในการป้องกันยาเสพติด ส านักปลัด

2.เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อ รวม 90 คน เข้าใจในการป้องกัน
ต้านป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด
ยาเสพติดในชุมชน
3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ
ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ด้านร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชน
4.เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุม
ชนอย่างเป็นรูปธรรม

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดงาน - นิทรรศการทางวิชาการศิลป กลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า - นิทรรศการทางวิชาการ งาน

วันเยาวชนแห่งชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  100 คน ร่วมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม และ พัฒนาชุมชน
ศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มเด็กและ เศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด
เยาวชน ศิลปหัตถกรรม 

ของกลุ่มเด็กและเยาวชน

8 โครงการสนับสนุนการ 1.เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความ 1.ผู้ปรสบสาธารณภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนอ าเภอ 1.ผู้ประสบภัย หรือผู้ด้อย งาน
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะ เดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย หรือผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี แม่ทะ ได้รับความ โอกาสได้รับความช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน
ของท่ีท าการปกครอง การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี อ าเภอแม่ทะ จ านวน พึงพอใจ ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ทะ ส านักปลัด
อ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ 10 ต าบล 95 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 สามารถบรรเทาความ

2.เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน มีขวัญ และก าลังใจใน

เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี 2.ผู้ประกอบการ/ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป

จากปัญหาการเกิดสาธารณภัย กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน 2.สามารถแก้ไขปัญหาความ
ในด้านต่างๆ ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ทะ เดือดร้อนให้กับประชาชนจาก
3.เพ่ือสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ สาธารณภัยในด้านต่างๆ 
ในการร่วมออกร้านจ าหน่าย ได้อย่างรวดเร็ว
ผลผลิตของกลุ่ม ในงานประจ าปี 3.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ของจังหวัดล าปาง ในอ าเภอแม่ทะเป็นท่ีรู้จัก
4.เพ่ือเพ่ิมช่องการจ าหน่าย แพร่หลายมากย่ิงข้ึน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 4.ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ
ให้รู้จักและแพร่หลายมากย่ิงข้ึน ของอ าเภอแม่ทะมีรายได้เพ่ิม

มากข้ึนมีช่องทางการจ าหน่าย

รวม 8  โครงการ - - 105,300  105,300  105,300  105,300  105,300  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬา 1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กและเยาวชน ประ งานการศึกษา

เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาชน ในพ้ืนท่ี เด็ก เยาวชนและ ชาชน มีความรัก สมัคร
ประชาชนในเขต ให้มีความสามารถในการเล่น ต าบลสันดอนแก้ว ประชาชนมี สมาน สามัคคี สร้างความ
เทศบาล กีฬา สุขภาพร่างกาย ปรองดองในชุมชน

2. เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล แข็งแรง เกิด 1. เด็กและเยาวชน ประ
ตามโครงการหลักประกัน ความสามัคคีกัน ชาชน หันมาสนใจสุขภาพ
สุขภาพท่ัวหน้า ของตนเองและสนใจการ
3. เพ่ือสร้างความสมัคร ออกก าลังกาย
สมานสามัคคี ความปรองดอง 3. เด็กและเยาวชน ประ
ในชุมชน ชาชน ใช้เวลาว่างออก

ก าลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง แบบ ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการจัดส่งนักกีฬา 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน - เด็ก เยาวชน และประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกิดความร่วมมือ งานการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนหันมาใช้เวลา ในเขตต าบลสันดอนแก้ว เด็ก เยาวชนและ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กีฬา ว่างในการออกก าลังกายท า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชนมี และหน่วยงานภาคเอกชน

ให้ห่างไกลยาเสพติด ข้าราชการ ลูกจ้าง สุขภาพร่างกาย 2. เยาวชนและประชาชน
2. เพ่ือประสานความร่วมมือผนึก แข็งแรง เกิด หันมาใช้เวลาว่างในการ
ก าลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ความสามัคคีกัน ออกก าลังกาย ท าให้ห่าง
และหน่วยงานภาคเอกชน ไกลยาเสพติด
3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 3. เกิดความเข้าใจอันดี
อันดีระหว่างภาครัฐกับชุมชน ระหว่างภาครัฐกับชุมชน

3 โครงการจัดการเรียน 1. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิ - เด็กและเยาวชนประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานการศึกษา
การสอนศิลปะ ปัญญาท้องถ่ิน ท่ัวไป เด็ก เยาวชนและ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
มวยไทย 2. เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน ประชาชนมี ศิลปะประจ าชาติสืบไป

มีโอกาสแสดงออกถึงความ สุขภาพร่างกาย 2. เด็กและเยาวชน
สามารถด้านกีฬามวยไทย แข็งแรง ประชาชนท่ัวไป ได้แสดง
3. เพ่ือตระหนักถึงประโยชน์ ออกถึงความสามารถด้าน
ของการออกก าลังกาย กีฬามวยไทย
4. เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงศิลปะ 3. เด็กและเยาวชน
ประจ าชาติไว้สืบต่อไป ประชาชนท่ัวไป ได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการวันเฉลิม - เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ - เพ่ือเผยแพร่พระราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเข้า ประชาชนมีความจงรักภักดี งาน

พระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ กรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การศึกษา
พระบาทสมเด็จ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 มหาวชิราลงกรณบดินทร ส านักปลัด
พระปรเมนทรรามา และเผยแพร่พระราชกรณีกิจต่างๆ เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 
ธิบดีศรีสินทรมหา แก่ประชาชน
วชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5 โครงการวันเฉลิม - เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ - เพ่ือเผยแพร่พระราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเข้า ประชาชนมีความ งาน
พระชนมพรรษาสมเด็จ นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม ราชินีนาถ กรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้า ร่วมกิจกรรม จงรักภักดีต่อสถาบัน การศึกษา
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ สิริกิต์ิ พระบรม ราชินีนาถ พระมหากษัตริย์ ส านักปลัด
พระบรม ราชินีนาถ เผยแพร่พระราชกรณีกิจต่างๆ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบรมราชชนนี แก่ประชาชน
พันปีหลวง

6 โครงการวันปิย จัดกิจกรรรม เน่ืองในวันคล้าย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ปลูกจิตส านึกในพระมหา งาน
มหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ เทศบาล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาธิคุณ เพ่ือแสดง การศึกษา

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความกตัญญูกตเวที ส านักปลัด
รัชกาลท่ี 5 ทุกปีจะมีการวาง
พวงมาลาดอกไม้

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการประเพณี 1. เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณีให้ - เด็ก เยาวชนและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ประเพณีย่ีเป็งได้รับ งานการศึกษา

ย่ีเป็ง คงอยู่สืบไป ประชาชน ประชาชนท่ีร่วม การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน งานเกิดความ 2. ชุมชนมีความสามัคคี
3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ สนุกสนานคร้ืน
ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ เครง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8 โครงการประเพณี 1. เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมงาน - ประชาชน องค์รชุมชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 90 ของ 1. ประชาชนและหน่วย งานการศึกษา
ป๋ีใหม่เมือง และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่วนราชการในต าบล ประชาชนท่ีร่วม งานต่างๆ ได้อนุรักษ์

ให้คงอยู่สืบไป สันดอนแก้วและพ้ืนท่ีใกล้เคียง งานเกิดความ วัฒนธรรมประเพณีให้คง
2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน สนุกสนานคร้ืน อยู่สืบไป
ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและประชาชน เครง 2. ประชาชนได้เข้าร่วม
ได้ร่วมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สรงน้ าพระและรดน้ า
3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ขอพรผู้สูงอายุ
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 3. เกิดความสามัคคีใน

ชุมชน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการประเพณีเข้า 1. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน - ประชาชนในพ้ืนท่ีและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ งานการศึกษา

รุกขมูล และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ต าบลใกล้เคียง ประชาชนได้ท า วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับ
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม บุญ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน
และความสามัคคีของชุมชน รุ่นต่อไป

2. เกิดความสามัคคีในชุมชน

10 โครงการประเพณี - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชน - ประชาชนบ้านสันป่าเปา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 ของ 1. เกิดความสามัคคีใน งานการศึกษา
บ่อน้ าริน วัดสันป่าเปา เกิดความตระหนักและเข้ามา และในพ้ืนท่ีต าบลสันดอนแก้ว ประชาชนท่ีร่วม ชุมชน

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ งานได้ท าบุญ 2. ประเพณีและวัฒนธรรม
ธรรมชาติและรักษาแหล่งน้ า ท้องถ่ินรับการส่งเสริม
อันเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมท่ีสืบ อนุรักษ์สู่คนรุ่นหลัง
ทอดกันมาอย่างยาวนาน

11 โครงการประเพณีบุญ 1. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญา ประชาชนบ้านแม่ทาน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 90 ของ 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ งานการศึกษา
บ้ังไฟเดือน 7 ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี และในพ้ืนท่ีต าบล ประชาชนท่ีร่วม วัฒนธรรมได้รับการ
บ้านแม่ทาน ของท้องถ่ิน สันดอนแก้ว งานได้ท าบุญ ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น

2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และเกิดความ ต่อไป
และความสามัคคีของชุมชน สนุกสนานคร้ืน 2. เกิดความสามัคคีใน

เครง ชุมชน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการประเพณี 1. เพ่ือเป็นกิจกรรมทางสังคม - ประชาชนบ้านแม่ทาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 85 ของ 1. เกิดความสามัคคีใน งานการศึกษา

สรงน้ าพระธาตุ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ และในต าบลสันดอนแก้ว ประชาชนท่ีร่วม ชุมชน
วัดแม่ทาน ระหว่างชุมชนท่ีเป็นมาด้วยดี งานได้ท าบุญ 2. ประเพณีและวัฒนธรรม

ด้วยความผูกพันและสามัคคี ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม
ในหมู่ชุมชน อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
2. เพ่ือสืบสานและส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

13 โครงการประเพณี 1. เพ่ือเป็นกิจกรรมทางสังคม - ประชาชนบ้านแม่วะและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 85 ของ 1. เกิดความสามัคคีใน งานการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ในต าบลสันดอนแก้ว ประชาชนท่ีร่วม ชุมชน
วัดแม่วะ ชุมชนท่ีเป็นมาด้วยดีด้วยความ งานได้ท าบุญ 2. ประเพณีและวัฒนธรรม

ผูกพันและสามัคคีในหมู่ชุมชน ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม
2. เพ่ือสืบสานและส่งเสริม อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการประเพณี 1. เพ่ือเป็นกิจกรรมทางสังคม - ประชาชนบ้านสบแม่นาง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 85 ของ 1. เกิดความสามัคคีใน งานการศึกษา

สรงน้ าพระธาตุ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง และในต าบลสันดอนแก้ว ประชาชนท่ีร่วม ชุมชน
วัดสบแม่นาง ชุมชนท่ีเป็นมาด้วยดีด้วยความ งานได้ท าบุญ 2. ประเพณีและวัฒนธรรม

ผูกพันและสามัคคีในหมู่ชุมชน ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม
2. เพ่ือสืบสานและส่งเสริม อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

15 โครงการประเพณี 1. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน - ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 85 ของ 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ งานการศึกษา
สลากภัตร และวัฒนธรรมอันดีงามของ สันดอนแก้วและต าบล ประชาชนท่ีร่วม วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับ

ท้องถ่ิน ใกล้เคียง งานได้ท าบุญ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม รุ่นต่อไป
และความสามัคคีของชุมชน 2. เกิดความสามัคคีใน

ชุมชน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการจัดงาน 1. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก - ข้าราชการ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 85 ของ 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ งานการศึกษา

ประเพณีวันส าคัญ ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คนท่ีร่วมกิจกรรม แสดงความจงรักภักดีต่อ
ทางชาติ ศาสนา และ 2. เพ่ือเผยแพร่พระกรณียกิจ สมาชิกสภาพนักงานส่วน มีความรักชาติ สถาบันชาติ ศาสนา พระ
พระมหากษัตริย์ 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิด ท้องถ่ิน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ศาสนา พระมหา มหากษัตริย์

ความสมัครสมานสามัคคี กษัตริย์ 2. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบ าเพ็ญความดีก่อ
ให้เกิดความสามัคคี

17 โครงการอบรม 1. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและ - เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 85 ของ 1. เด็กและเยาวชนได้รับ งานการศึกษา
เยาวชนด้านคุณธรรม เยาวชน จ านวน 100 คน เด็กและเยาวชน ความรู้
จริยธรรม 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ มีความรู้ความเข้า 2. เด็กและเยาวชนมีความ

น้อมน าหลักธรรมค าสอนทาง ใจและปรับตัวเข้า พร้อมและรู้เท่าทันความ
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ใน กับสังคมได้ เปล่ียนแปลงของสังคม
การด าเนินชีวิตให้เป็นอย่าง ปัจจุบัน
ถูกต้อง 3. เด็กได้รับการสร้างสุข
3. เพ่ือปลูกจิตส านึกเด็กและ ภาวะทางจิต สุขภาวะทาง
เยาวชนให้ท าความดีไม่เก่ียวข้อง สังคม และสุขภาวะทาง
กับอบายมุขและส่ิงเสพติด จิตวิญญาณ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการวันคล้าย - เพ่ือเทิดพระเกียรติวันคล้ายวัน - อ านวยความสะดวก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี - ประชาชนได้แสดงออกถึง งาน

วันเฉลิมพระชนม เฉลิมพระชนมพรรษาของ ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเทิด จ านวนประชาชน ความกตัญญูกตเวทีได้ การศึกษา
พรรษาของพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิม ร่วมโครงการ แสดงออกถึงจิตส านึกของ ส านักปลัด
สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ พระชนมพรรษาของพระบาท ความรักชาติ ศาสนา 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บพิตร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ และพระมหากษัตริย์
บรมนาถบพิตร พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

19 โครงการวันเฉลิม - เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จสมเด็จ - เพ่ือเผยแพร่พระราช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเข้า - ประชาชนมีความจงรัก งาน
พระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล กรณียกิจสมเด็จพระนาง ร่วมกิจกรรม ภักดีต่อสถาบัน การศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้า ลักษณพระบรมราชินีและเผยแพร่ เจ้าสุทิดา พัชรสุธา พระมหากษัตริย์ ส านักปลัด
สุทิดาพัชรสุธาพิมล พระราชกรณีกิจต่างๆ พิมลลักษณ พระบรมราชินี
ลักษณ พระบรมราชินี แก่ประชาชน

20 โครงการประเพณี 1. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ งาน
แห่ไม้ค้ าศรี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน เทศบาลต าบลสิริราชตลอด กิจกรรม/ความ วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับการ การศึกษา

2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและ ถึงต าบลใกล้เคียง พึงพอใจของเข้า ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น ส านักปลัด
ความสามัคคีของชุมชน ร่วมกิจกรรม ต่อไป

2. เกิดความสามัคคีในชุมชน

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือให้การจัดงานพระราช - การจัดงานพระราชพิธี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 85 ของ 1. การจัดงานรัฐพิธีของ งานการศึกษา

การจัดงานรัฐพิธีของ พิธีและงานรัฐพิธีของอ าเภอแม่ทะ และงานรัฐพิธี ประชาชนท่ีร่วม อ.แม่ทะเป็นไปด้วยความ
อ าเภอแม่ทะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม งานได้ท าบุญ เรียบร้อย

และสมพระเกียรติ 2. ข้าราชการ ผู้บริหาร
2. เพ่ือให้ข้าราชการ ผู้บริหาร ท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ภาค
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ภาคเอกชน เอกชน และประชาชน
และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมกัน ท่ัวไปในพ้ืนท่ี อ.แม่ทะ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา สถาบันพระมหา
3. เพ่ือบูรณาการการท างาน กษัตริย์
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 3. ท าให้สามารถบูรณา
อ าเภอ และ อปท. ทุกแห่ง การร่วมกันระหว่างส่วน

ราชการ อ.แม่ทะ กับ
อปท. ทุกแห่ง

รวม 21 โครงการ - - 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.8 แผนงานงบกลาง

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับ - ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล 132,000      132,000      132,000      132,000      132,000      ร้อยละร้อยของผู้ - มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ีน ฝ่าย

สุนนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ สันดอนแก้ว มาลงทะเบียนได้ มีเงินในการด ารงชีพ สาธารณสุข
ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง จ านวน  22 คน รับเบ้ียผู้ป่วยเอสด์ ส านักปลัด
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 เบ้ียยังชีพความพิการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ - จ่ายเบ้ียคนพิการ 2,402,400   2,402,400   2,402,400   2,402,400   2,402,400   ร้อยละ 100 ของ - คนพิการท่ีเป็นผู้มีสิทธิ งานพัฒนา
สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบ้ียความ จ านวน 248 คนๆ ละ คนพิการท่ีลง ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน
พิการให้แก่คนพิการหรือทุพพล 800 บาท ต่อเดือน ทะเบียน สามารถน าเงินไป ส านักปลัด
ภาพ ตามระเบียบกระทรวง 9 คนๆ ละ 1,000 บาท ด ารงชีพได้
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 238 คนๆ ละ 800 บาท
จ่ายเบ้ียความพิการของ อปท.

3 สมทบกองทุน  - เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการ - สมทบเงินแก่กองทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ - ประชาชนท่ีเป็น งานพัฒนา
สวัสดิการชุมชน ชุมชนให้กับประชาชนท่ีเป็น สวัสดิการชุมชน ต าบล สมาชิกกองทุนฯ สมาชิกมีคุณภาพชีวิต ชุมชน
ต าบลสันดอนแก้ว สมาชิกกองทุน สันดอนแก้ว จ านวนสมาชิก ได้รับการจัด ท่ีดีข้ึน ส านักปลัด

 2,256  คน สวัสดิการ ตาม
ระเบียนของ

กองทุนอย่างท่ัว
ถึงครบถ้วน และ

เป็นธรรม

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน
       3.8 แผนงานงบกลาง

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ - กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 9,490,800 9,490,800 9,490,800 9,490,800 9,490,800 ร้อยละ 100 ของ - ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้มี งานพัฒนา

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ จ านวน 1,209 คน ผู้สูงอายุท่ี สิทธิได้มีคุณภาพชีวิต ชุมชน
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย โดยจ่ายเบ้ียยังชีพ ตามอัตรา ลงทะเบียน ท่ีดีข้ึนสามารถน า ส านักปลัด
หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพ ข้ันบันได เงินไปด ารงชีพได้
ผู้สูงอายุของ อปท. อายุ 60-69 ปี จ านวน 765

คนๆ ละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จ านวน 291
คนๆ ละ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี จ านวน 124
คนๆ ละ 800 บาท
อายุ 90 ปีข้ึนไป จ านวน 29
คนๆ ละ 1,000 บาท

5 เงินสมทบกองทุน - เพ่ือเป็นไปตามประกาศคณะ เพ่ือเป็นฐานในการ 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาสามารถเข้า ฝ่าย
หลักประกันสุขภาพ กรรมการหลักประกันสุขภาพ ดูแลสุขภาพให้กับชุม ประชาชนในพ้ืนท่ี ถึงการบริหาร สาธารณสุข
ในระดับท้องถ่ินหรือ แห่งชาติเร่ืองการก าหนด ชน และเป็นทุนหนุน  ได้รับการเสริม สาธารณสุขท่ีจ าเป็น ส านักปลัด
พ้ืนท่ี หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร เสริมสร้างประโยชน์ สร้างประโยชน์ ได้อย่างม่ันใจท้ังการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงาน ด้านสุขภาพของประ ด้านสุขภาพ ส่งเสริม การป้องกัน 
และบริหารจัดการกองทุนหลัก ชาชนในพ้ืนท่ี การบ าบัดรักษา 
ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน การฟ้ืนฟู สมรรถภาพ
หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 และการดูแลแบบ

ประคับประคอง

รวม 5  โครงการ - - 12,166,200  12,166,200  12,166,200  12,166,200  12,166,200  - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมท า 1.เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กระบวน  -ประชาชนผู้สนใจต าบล 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม  -สามารถมีอาชีพเสริม งานพัฒนา

ขนมไทย การท าขนมไทย สันดอนแก้ว จ านวน 30 คน กิจกรรมสามารถเรียนรู้ เพ่ิมรายได้ ชุมชน
2.เพ่ือส่งเสริมให้น าความรู้ไป เกิดการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ กระบวนการ ทักษะ การจัด ส านักปลัด
ประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพ ดอกไม้ จัดผ้า และ สถานท่ี
เพ่ิมรายได้ 1.ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมสามารถน าไป
ประยุกต์และพัฒนาต่อยอด 
เป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

1 โครงการส่งเสริม  1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ  -ประชาชนในพ้ืนท่ี 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.ร้อยละ 70 ของผู้ 1.ลดรายจ่าย งานพัฒนา

อาชีพระยะส้ัน เรียนรู้ทักษะ กระบวน ต าบลสันดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ 2. เพ่ิมรายได้ให้กับ ชุมชน

อาชีพระยะส้ัน จ านวน 150 คน เรียนรู้กระบวนการอาชีพ ครัวเรือน ส านักปลัด

2.เพ่ือส่งเสริมการลด กิจกรรม ระยะส้ัน
รายจ่ายในครัวเรือน  -จัดฝึกเรียนรู้ทักษะอาชีพ 1.ร้อยละ 50 ของผู้เข้า
3.เพ่ือส่งเสริมให้น าความรู้ ระยะส้ันโดยร่วมกับ ร่วมกิจกรรมสามารถน า
ทักษะ ไปประกอบอาชีพ โครงการเทศบาลพบ ไปประยุกต์ท า และใช้ใน
เสริมเพ่ิมรายได้ ประชาชน ครัวเรือน เพ่ือน าไปต่อ

ยอดป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

รวม 2 ครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

แบบ ผ. 02



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริม - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการท า - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ 1.เกษตรกรมีจิตส านึกใน งานส่งเสริม

อาชีพตามหลัก กิจกรรมการเกษตรท่ีและสนับสนุน ในการท ากิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ จ านวนผู้ฝึกอบรม การด าเนินชีวิตตามแนววิถี การเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยในการผลิตหรือด าเนิน ท่ีส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตแบบ มีความรู้จากการ เศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด

กิจกรรมการเกษตรตามวิถีเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เช่น อบรม 2. เกษตรกรเข้าใจถึงหลัก
พอเพียงสามารถลดรายจ่ายสร้าง กิจกรรมปลูกพืชผสมผสานใน ของการประกอบอาชีพตาม
ได้ในครัวเรือน ครัวเรือน เป็นต้น หลักเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการส่งเสริม - เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้ - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิชาการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ - เกษตรกรท่ีมีความรู้ความ งานส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรม ความเข้าใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม เกษตรท่ีถูกต้องและเป็นมิตรกับ จ านวนผู้ เข้าใจในกิจกรรมการ การเกษตร

การเกษตรอย่างถูกต้องและเป็น ส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ฝึกอบรมมีความรู้ เกษตรท่ีได้รับการอบรม ส านักปลัด
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และชีวภาพ การก าจัดศัตรูและโรคพืช จากการอบรม มากข้ึน

รวมถึงวัชพืชแบบชีวภาพ เป็นต้น 
สนับสนุน/สาธิตการท าการเกษตรและ
หรือจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการ
เกษตรท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตร
และรักษาส่ิงแวดล้อม ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการสนับสนุน - เพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจเร่ือง - อบรมให้ความรู้และสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ - การบริหารและการ งานส่งเสริม

การบริหารงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการและอ านวยการ จ านวนผู้ฝึกอบรม ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม การเกษตร
ศูนย์บริการและถ่าย ทางการเกษตรประจ าต าบลให้ ของศูนย์ฯโดยจัดสรรงบประมาณเร่ือง มีความรู้จากการ การเกษตรของศูนย์บริการ ส านักปลัด
ทอดเทคโนโลยี อปท.ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารงาน อบรมหรือ มีวัสดุ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ า รูปธรรม เช่น เบ้ียประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ , อุปกรณ์ใน ทางการเกษตรประจ า
ต าบลสันดอนแก้ว - เพ่ือให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด การจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ การใช้งานเพ่ิมข้ึน ต าบลสันดอนแก้ว
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล บริการด้านการเกษตร (เช่นเคร่ืองมือ หรือมีจุดเผยแพร่ มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สันดอนแก้วเป็นศูนย์กลางใน ตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง/ ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาด้านการเกษตรทุกด้าน ความช้ืนของดินเป็นต้น)ค่าใช้จ่าย เพ่ิมข้ึน
ไม่ว่าจะเป็นทาง กสิกรรม ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดหาส่ือ
ประมงปศุสัตว์ ป่าไม้ โสตทัศนูปกรณ์/ฝึกอบรมถ่ายทอด

ความรู้,การศึกษาดูงาน,การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี,วัสดุส านักงาน,ครุภัณฑ์,
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชา-
สัมพันธ์นิทรรศการทางวิชาการ,
การด าเนินการของคณะกรรมการฯ
การจดทะเบียนเกษตรกรการลงทุน 
เป็นต้น

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการสนับสนุน - เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ - เกษตรกรมีความรู้ งานส่งเสริม

การปรับปรุงดิน เข้าใจในการปรับปรุงดินและ ท่ีใช้ในการปรับปรุงดินเช่น จ านวนผู้ฝึกอบรม ความเข้าใจในการปรับปรุง การเกษตร
อนุรักษ์ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง สารปรับปรุงดิน อันได้แก่ ปูนโดโลไมล์ มีความรู้จากการ ดินและอนุรักษ์ดินให้เกิด ส านักปลัด
ย่ังยืนอย่างถูกต้อง ซีโอไลท์ ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยน้ าหมัก อบรม ประโยชน์อย่างย่ังยืนอย่าง
- เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้และ รวมถึงนวัตกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ถูกต้องรวมถึงทักษะใน
ทักษะในการเพาะปลูกท่ีส่งผลดี เช่น การปลูกพืชบ ารุงดิน การปลูก การเพาะปลูกท่ีส่งผลดีต่อ
ต่อผลผลิต หญ้าแฝกเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง ผลผลิตมากข้ึน

ของดิน เป็นต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกร - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของดิน
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ท่ีใช้ในการเพาะปลู

5 โครงการสนับสนุน - เพ่ืออนุรักษ์สายพันธ์ุพืชต่าง ๆ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ เกษตรกรมีความรู้ความ งานส่งเสริม
การขยายพันธ์ุพืช - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น พันธ์ุพืชสวน จ านวนผู้ เข้าใจในการขยายพันธ์ุพืช การเกษตร

ในการขยายพันธ์ุพืชต่างๆเพ่ิมข้ึน พันธ์ุพืชสมุนไพร พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ ฝึกอบรมมีความรู้ ต่างๆเพ่ิมข้ึนและสร้าง ส านักปลัด
พันธ์ุไม้น้ า กรรไกรตัดก่ิง  มีดตอนก่ิง จากการอบรม รายได้จากการจ าหน่าย
บันไดพับ เป็นต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส่งเสริมการ - เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความ อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ - เกิดการผลิตและใช้ งานส่งเสริม

ผลิตปุ๋ยหมัก เข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักและ ในการผลิตปุ๋ยหมัก เช่น วัตถุดิบ วัสดุ จ านวนผู้ฝึกอบรม ประโยชน์ปุ๋ยหมักในด้าน การเกษตร
ใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักในการท า อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการผลิตปุ๋ยหมัก มีความรู้จากการ การเกษตรในชุมชนมาก ส านักปลัด
การเกษตรมากข้ึนในชุมชน สูตรต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีรวม อบรม ข้ึนโดยเกษตรกร

กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและหรือเกษตรกรท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการ

7 โครงการสนับสนุนการ - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ เกษตรกรมีความรู้ความ งานส่งเสริม
ป้องกันและก าจัดโรค ในการการป้องกันและก าจัดโรค ท่ีใช้ในการป้องกัน ก าจัดศัตรูและ จ านวนผู้ เข้าใจในการการป้องกัน การเกษตร
และศัตรูพืช และศัตรูพืชโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม โรคพืชต่าง ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ฝึกอบรมมีความรู้ และก าจัดโรคและศัตรูพืช ส านักปลัด

อย่างถูกต้อง เช่น สารชีวภัณฑ์ส าหรับป้องกัน/ จากการอบรม ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ก าจัดศัตรูและโรคพืชต่างๆ เช่น อย่างถูกต้อง
เช้ือไตรโคเดอร์มา หัวเช้ือหมัก พ.ด.3  -เพ่ือป้องกันและลดความ
สารสกัดจากโลต้ินรวมถึงปุ๋ยน้ าหมัก เสียหายท่ีจะเกิดกับผลผลิต
สูตรป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชและ การเกษตรอันเกิดจากการ
โรคพืช เป็นต้นให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ี ระบาดของศัตรูและโรคพืช
เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ส่งผลเสียต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส่งเสริม - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 % ของ เกษตรกรมีความรู้ งานส่งเสริม

การปลูกหญ้าแฝก ความเข้าใจในการปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ จ านวนผู้ ความเข้าใจในการปลูก การเกษตร
เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ดินและน้ าอย่างย่ังยืนตามหลัก ฝึกอบรมมีความรู้ หญ้าแฝกเพ่ือประโยชน์ ส านักปลัด
และน้ าอย่างย่ังยืน ในพระราชด าริ จากการอบรม ในการอนุรักษ์ดินและ

น้ าอย่างย่ังยืน

9 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ - ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง จุดสาธิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีจุดสาธิตการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ งานส่งเสริม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ท่ี 1 ต าบลสันดอนแก้ว การท าการเกษตรแบบผสมผสานรวมถึง ท าการเกษตร พอเพียง หมู่ท่ี 1 การเกษตร
พอเพียง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ให้มี จัดซ้ือ จัดหาปัจจัยท่ีจ าเป็นในบริเวณ แบบผสมผสาน ต าบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ ส านักปลัด

ประสิทธิภาพในการเป็นจุดหรือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 1 เพ่ิมข้ึนในศูนย์ จ.ล าปาง มีประสิทธิภาพ
สถานท่ีส าหรับสาธิต ฝึกอบรม และ ต าบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เรียนรู้เศรษฐกิจ ในการเป็นจุดหรือสถานท่ี
ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นจุดหรือ พอเพียง ม.1 ส าหรับสาธิต ฝึกอบรม 
ผสมผสานท่ีส่งเสริมการด าเนิน สถานท่ีส าหรับสาธิต ฝึกอบรม และ ต.สันดอนแก้ว และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตรผสมผสาน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง การเกษตรผสมผสานท่ี
ส าหรับผู้ท่ีสนใจ ท่ีส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก ส่งเสริมการด าเนินชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับผู้ท่ีสนใจ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส าหรับผู้ท่ีสนใจ

โครงการ
งบประมาณ

ท่ี



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการอนุรักษ์ - เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จ - ฝึกอบรมและปฏิบัติการส่งเสริมงาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 80 % ของ 1. ได้สนองพระราชด าริ งานส่งเสริม

พันธุกรรมพืช พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน งานส ารวจ ปริมาณงานท่ีได้ สมเด็จพระเทพรัตนราช การเกษตร
อันเน่ืองมาจาก บรมราชกุมารี เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ฝึกอบรมได้รับ สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักปลัด
พระราชด าริฯ - เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน การปฏิบัติ 2. ได้ด าเนินงานปกปัก

ท้องถ่ิน งานส ารวจเก็บรวบรวม งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถ่ิน (เพ่ิมเติม)
ทรัพยากรท้องถ่ิน งานปลูกรักษา ทรัพยากรท้องถ่ิน งานศูนย์ข้อมูล งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน งานอนุรักษ์และ ทรัพยากรท้องถ่ิน งานสนับสนุนใน ทรัพยากรท้องถ่ิน 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน การอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากร
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน งานอนุรักษ์และใช้
งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และ - จัดต้ัง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ทรัพยากรท้องถ่ิน” เพ่ือใช้เป็นศูนย์ งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
- เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซ่ึง รวมการบริหารงานฐานข้อมูล ท้องถ่ิน งานสนับสนุนใน
มีท้ังทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากรท้องถ่ิน การอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรทางวัฒธรรม   และภูมิ ทรัพยากรท้องถ่ิน
ปัญญาของแต่ละท้องถ่ิน  
- เพ่ือจัดต้ัง”ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถ่ิน”

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการอนุรักษ์ 3. ได้จัดท าฐานข้อมูล

พันธุกรรมพืช ทรัพยากรซ่ึงมีท้ังทรัพยากร

อันเน่ืองมาจาก กายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากร

พระราชด าริฯ (ต่อ) ทางวัฒธรรมและภูมิปัญญา

ของแต่ละท้องถ่ิน  

4. ได้จัดต้ัง “ศูนย์อนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากร

ท้องถ่ิน”

11 โครงการรับซ้ือ - กิจกรรมรับซ้ือผลผลิตการเกษตร - เกษตรกรท่ีประสบปัญหาผลผลิต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเกษตรกร - บรรเทาปัญหาการตลาด งานส่งเสริม

ผลผลิตทางการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบ การเกษตรราคาตกต่ าและตามนโยบาย ท่ีมีรายได้ท่ีได้รับ ท่ีเกิดจากภาวะราคา การเกษตร
เกษตรตกต่ า ปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ า ของรัฐบาล ความช่วยเหลือ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส านักปลัด

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการส่งเสริมการ - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนใช้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ - เกษตรกรมีความรู้ความ งานส่งเสริม

ใช้พืชคลุมดิน ความเข้าใจในการใช้พืชคลุมดิน ประโยชน์พืชคลุมดินพันธ์ุต่าง ๆ จ านวนผู้ฝึกอบรม เข้าใจในการใช้พืชคลุมดิน การเกษตร
เพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ิน เช่น พืชคลุมดิน มีความรู้จากการ และมีการใช้พืชคลุมดิน ส านักปลัด
ตามหลักการอนุรักษ์ดินอย่างย่ังยืน ตระกูลถ่ัว,พืชอาหารสัตว์ เป็นต้นให้ อบรม เพ่ือประโยชน์ในการเพาะ

กับกลุ่มเกษตรกรในต าบลสันดอนแก้ว ปลูกตามหลักการอนุรักษ์ดิน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ อย่างย่ังยืน

13 โครงการสนับสนุน - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัย 20,000 - 20,000 - 20,000 80 % ของ - เกษตรกรมีความรู้

การปลูกมันส าปะหลัง ความเข้าใจในการปลูกมัน ในการผลิตมันส าปะหลัง เช่น พันธ์ุ จ านวนผู้ฝึกอบรม ความเข้าใจในการปลูก
ส าปะหลังอย่างถูกต้องท่ีจะส่งผลดี มันส าปะหลัง  สารปรับปรุงดิน มีความรู้จากการ มันส าปะหลังอย่างถูกต้อง
ต่อผลผลิตแลส่ิงแวดล้อม ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ให้กับกลุ่ม อบรม ท่ีจะส่งผลดีต่อผลผลิต

เกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง และส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
                              ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   4. ยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       4.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการสนับสนุน - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ - อบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ - เกษตรกรมีความรู้ความ งานส่งเสริม

การปลูกข้าวโพด ความเข้าใจในการปลูกข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดท่ีถูกต้องท่ีจะส่ง จ านวนผู้ฝึกอบรม เข้าใจในการปลูกข้าวโพด การเกษตร
อย่างถูกต้องท่ีจะส่งผลดีต่อผลผลิต ผลดีต่อผลผลิตและส่ิงแวดล้อม มีความรู้จากการ อย่างถูกต้องท่ีจะส่งผลดีต่อ ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม  เช่น พันธ์ุข้าวโพด สารปรับปรุงดิน อบรม ผลผลิตและส่ิงแวดล้อม

ปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

รวม ๑๔  โครงการ - - 372,000 352,000 372,000 352,000 372,000 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 1.เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษี 1.ท าให้ทราบตแหน่งท่ีต้ัง 120,000 - - - - ร้อยละ 80 - การจัดท าบัญชีท่ีดินและ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน แปลงท่ีดิน เจ้าของท่ีดินและ การจัดท าบัญชี ส่ิงปลูกสร้างและ
และการจัดท าฐานข้อมูล และบัญชีภาษีท่ีดินและ พ้ืนท่ี ท่ีใช้ประโยชน์ของท่ีดิน ท่ีดินและส่ิง การประเมินให้เสร็จตามห้วง
ในการจัดเก็บรายได้ของ ส่ิงปลูกสร้าง ภดส.1, ได้ง่ายข้ึน ปลูกสร้างและ เวลาท่ีกฎหมายก าหนด
องค์กรปกครองส่วน ภดส.2,  ภดส.3, 2.ท าให้การส ารวจข้อมูล การประเมินให้
ท้องถ่ิน ภดส.5, ภดส.6,ภดส.7 เพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือ เสร็จตามห้วง

ภดส.8,ภดส.9, ภดส.10 จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง เวลาท่ีกฎหมาย
ภดส.11 ให้เป็นไปตามท่ี ปลูกสร้าง และภาษีป้ายได้ง่าย ก าหนด
พระราชบัญญัติภาษี ข้ึนและรวดเร็ว
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 3.ท าให้การจัดเก็บภาษีในเขต
พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลสิริราชได้รวดเร็ว

และเป็นธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 2.เพ่ือเป็นการซักซ้อมและท าความ

และทะเบียนทรัพย์สิน เข้าใจข้อมูลท่ีได้ออกส ารวจภาค

และการจัดท าฐานข้อมูล สนามก่อนท่ีจะจัดท าจดหมาย
ในการจัดเก็บรายได้ของ น าส่งบัญชีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์กรปกครองส่วน ให้ผู้มีทรัพย์สินในพ้ืนท่ีของเทศบาล
ท้องถ่ิน (ต่อ) ต าบลสิริราช

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้

4.เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการรับช าระภาษี - เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 - เป็นการเพ่ิมรายได้ให้ กองคลัง

ในการช าระภาษีและเป็นการเพ่ิม เทศบาลต าบลสิริราชจะด าเนิน ท าให้ประชาชน เทศบาลและลดข้ันตอนการ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การออกให้บริการรับช าระ ในพ้ืนท่ีได้รับความ ปฏิบัติงานท าให้ประชาชน
ของเทศบาลให้จัดเก็บครบถ้วนและ ภาษีในเขตเทศบาลต าบลสิริราช สะดวกในการเสีย มีความพึงพอใจในการออก
เป็นธรรม ภาษีและเสียภาษี บริการจัดเก็บภาษี

ไม่เกินเวลาก าหนด
ช าระ

3 โครงการฝึกอบรมให้ - เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ - คณะบริหาร,สมาชิกสภา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของ - ช่วยลดความผิดพลาดใน กองคลัง
ความรู้การจัดหาพัสดุ ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง เทศบาลต าบลสิริราช, ความถูกต้อง การปฏิบัติงานให้น้อยลง
ตามพระราชบัญญัติการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พนักงานเทศบาล,และ ในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ไปเป็น
จัดซ้ือจัดจ้างและการ  พ.ศ. 2560 พนักงานจ้างเทศบาลต าบล ด้านการจัดหาพัสดุ แนวทางในการปฏิบัติงาน
บริหารพัสดุภาครัฐ สิริราช  จ านวน 50 คน ตามพระราช ได้อย่างถูกต้องตามกฏ
พ.ศ. 2560 บัญญัติการ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง

จัดซ้ือจัดจ้าง ถูกต้องตามกฏระเบียบ
และการบริหาร ท่ีเก่ียวข้อง

พัสดุภาครัฐ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมสนับ - เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ - วางระบบสายสัญญาณ 200,000 - - - - ร้อยละ 70 - เพ่ือให้การเข้าใช้งาน กองคลัง

สนุนการด าเนินการจัดท า วางฏีกาเบิกจ่ายเงินรับเงินและ Internet  พร้อมอุปกรณ์ การเข้าใช้งาน ระบบ e-laas เกิดความ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ท างานในระบบต่าง ๆ ของ ต่อพ่วง เพ่ือใช้งานใน ในระบบบัญชี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วน (e-laas) สามารถเข้าใช้งานใน ระบบ e-laas e-laas ได้
ท้องถ่ิน (e-laas) ระบบได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีการ

ขาดหายของ
สัญญาณ
Internet

5 โครงการฝึกอบรมเชิง - เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ - คณะบริหารและสมาชิกสภา 12,000 - - - - ร้อยละ 70 - การปฏิบัติงานด้านการ กองคลัง
ปฏิบัติการเพ่ิม เก่ียวกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบ เทศบาลพนักงานเทศบาลท่ี ลดข้อผิดพลาด วางฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
ประสิทธิภาพการบันทึก คอมพิวเตอร์(e-laas) ของกองช่าง ปฏิบัติงานในการปฎิบัติงาน การวางฏีกา ด้านพัสดุเป็นไปด้วยความ
บัญชีด้วยระบบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริราช ด้านระบบบัญชี e-laas เบิกจ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล เพ่ือน าไปปฏิบัติงานได้ทุกระบบ จ านวน 50 คน และด้านพัสดุ
ต าบลสิริราช (e-laas) ในระบบ

e-laas

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการวันเทศบาล - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ได้ - ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ๑. ประชาชนได้รับทราบ งานบริหาร

ตระหนักถึงความส าคัญของ เทศบาล และประชาชนท่ัวไป กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและ ท่ัวไป
การปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะ กิจกรรม ต่าง ๆ ของ ส านักปลัด
การปกครองท้องถ่ินรูปแบบ เทศบาลในรอบปีท่ีผ่านมา
เทศบาลตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ๒. คณะผู้บริหาร สมาชิก
ได้มองเห็นความส าคัญ ของการ สภาเทศบาล พนักงาน
บริการและการอ านวยความสะดวก เทศบาล ลูกจ้าง 
สร้างความเป็นธรรมความเสมอภาค พนักงานจ้าง ตลอดจน 
ให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการ ประชาชนได้ตระหนักถึง
ของเทศบาล ความส าคัญของเทศบาล 

ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจเกิดความสมัคร
สมานสามัคคี
๓. ประชาชนมีความ
สัมพันธ์ท่ีดีกับเทศบาล 

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการฝึกอบรมและ 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้พนักงาน - พนักงานเทศบาลลูกจ้าง - - - - 12,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ งานบริหาร

ถ่ายทอดความรู้บุคลากร ส่วนท้องถ่ินได้รู้จักและรักษาวินัย ประจ า/พนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการ พัฒนาขีดความสามารถ ท่ัวไป
ภายในองค์กร (อบรม เบ้ืองต้น ฝึกอบรมได้รับ

ในการบริหารจัดการ
ตนเอง

ส านักปลัด
วินัยเบ้ืองต้นแก่พนักงาน 2. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ความรู้เข้าใจ ในการปฏิบัติราชการให้
ท้องถ่ิน) และทักษะให้พนักงานท้องถ่ินน าไป เก่ียวกับวินัย เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ

ปรับปรุงประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ เบ้ืองต้น ของเทศบาลและการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใต้
3. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กร กรอบของวินัยข้าราชการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต้องจัดส่งไป 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ยังส่วนกลาง แนวทางในการเสริมสร้าง
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิต
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่าง และการท างานท าให้เกิด
ถูกต้อง ตามระเบียบและมี ความสุขในการท างาน
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 3. ผู้เข้ารับการอบรมมี
5. เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ความเข้าใจของการท างาน 
สามารถพัฒนาความรู้อย่างเต็มท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร ด้านวิชาการ 
ด้านธุรการฯ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการอบรม 1. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและ - พนักงานเทศบาลและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1. พนักงานมีคุณธรรมและ งานทรัพยากร

คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมของพนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล ผู้เข้าร่วมโครงการ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน บุคคล
แก่บุคลากรของ 2. เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความ สิริราช 2. พนักงานมีความรู้ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลสิริราช เข้าใจ ในเร่ืองศีลธรรมสามารถ ความเข้าใจ ในเร่ือง

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ ศีลธรรมสามารถมาใช้ใน
รวมกันอย่างมีความสุข การปฏิบัติงานและอยู่
3.เพ่ือให้พนักงานรู้จักการท างาน รวมกันอย่างมีความสุข
เป็นทีม เกิดความรักความสามัคคี 3.พนักงานรู้จักการท างาน
ภายในองค์กร เป็นทีม เกิดความรัก

ความสามัคคีภายในองค์กร

9 โครงการเผยแพร่ข้อมูล - เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ 0 0 0 0 0 เผยแพร่ข้อมูล - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล กองคลัง
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ ข่าวสารเก่ียว ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ต่างๆ ของเทศบาลต าบล กับการจัดซ้ือ จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ

ของเทศบาล เสริมสร้างความ สิริราชท่ีด าเนินการ จัดจ้างไม่น้อยกว่า 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 3 ช่องทาง จัดจ้างท้ังหมด
สามารถตรวจสอบได้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการสนับสนุนให้ - เพ่ือเกิดความโปร่งใสตรวจสอบ - ประชาชนในเขตเทศบาล 0 0 0 0 0 ร้อยละ 70 - เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส กองคลัง

ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ได้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ต าบลสิริราช การบริหารด้าน สามารถตรวจสอบได้การใช้
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ การเงินการคลัง งบประมาณอย่างคุ้มค่า
การบริหารราชการตาม และงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบท่ี
ช่องทางท่ีสามารถ ภาพการเบิกจ่าย เก่ียวข้องเปิดโอกาสให้
ด าเนินการได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชนสามารถตรวจ

เกิดความประหยัด สอบความถูกต้องได้
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

11 โครงการควบคุมการ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ- - - 0 - - - ร้อยละ 70 - เพ่ือลดความผิดพลาดใน กองคลัง
เบิกจ่ายเงินตามเทศ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ- จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ ของบุคลากรให้ การปฏิบัติงานท่ีอาจจะท า
บัญญัติงบประมาณ จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลต าบล มีความรู้ความ ให้เกิดความเสียหายแก่
รายจ่ายประจ าปี ต่างๆของเทศบาล เสริมสร้าง สิริราชท่ีด าเนินการตาม เข้าใจในการ ทางราชการ

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ ปฏิบัติตาม
สามารถตรวจสอบได้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระเบียบประกาศ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือส่ังการ
ท่ีเก่ียวข้อง

รวม 11 ครงการ - - 377,000 45,000 45,000 45,000 57,000 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร - เพ่ือให้มีสถานท่ีให้เด็กใช้ - ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  400,000    - - - - ศพด.ทต.สิริราช -มีสถานท่ีท่ีสะอาดได้ งานการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลสิริราช รับประทานอาหารท่ีสะอาด ยาว 12.00 เมตร มีเด็กปฐมวัยและ มาตรฐานให้เด็กใช้ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 4  บ้านสบแม่นาง ได้มาตรฐาน สูง 4.90 เมตร ครูร้อยละ 90 ในการรับประทานอาหาร

- เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ ราละเอียดตามแบบแปลนท่ี มาใช้บริการ ระเบียบเรียบร้อยเป็น
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน ทต.สิริราชก าหนด รับประทาน - เพ่ือให้มีความเป็น

อาหารกลางวัน ระเบียบเรียบร้อย
2.แบบส ารวจ เป็นสัดส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง

2 โครงการปรับปรุงห้อง - เพ่ือให้เกิดความสะดวก - ขนาดกว้าง 18.00  เมตร   - - - - 493,000 มีอาคารสถานท่ี - มีสถานท่ีในการให้ กองช่าง
ประชุมเทศบาลต าบลสริราช ในการปฏิบัติงาน ยาว 21.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน บริการประชาชน

- เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ จ านวน 1 แห่ง - ประชาชนท่ีมาติดต่อ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน ราชการได้รับความสะดวก

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างท่ีแปรงฟัน - เพ่ือให้มีสถานท่ีใช้ในการเรียน - กว้าง 10.60 เมตร 34,000 - - - - 1. เด็กปฐมวัย - มีสถานท่ีพร้อมใช้ใน งานการศึกษา

เด็กโรงเรียนเทศบาลสิริราช การสอน ยาว 9.00 เมตร หรือมี ร้อยละ 90 ได้ การเรียนการสอน ส านักปลัด
- เพ่ือให้มีสถานท่ีในการให้บริการ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  แปลงฟันหลัง บริการประชาชน
แก่ประชาชน 104.80 ตารางเมตร อาหารกลางวัน - มีสถานท่ีในการให้

ท่ี ศพด. ทุกวัน บริการแก่ประชาชน
2. แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง

3. แบบสังเกต

4 โครงการก่อสร้างร้ัวสนาม - เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย - ช่วงท่ี 1 สูง 1.80 เมตร  - - - - 50,000 ความยาวร้ัวของ - สนามเด็เล่นมีความ งานการศึกษา
เด็กเล่นโรงเรียนเทศบาล - เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ ยาวรวม 59.00 เมตร โรงเรียน ปลอดภัย 
สิริราช  หมู่ท่ี 4 เรียบร้อยเป็นสัดส่วน - ช่วงท่ี 2 สูง 1.70 เมตร - สถานท่ีมีความเป็น

 ยาวรวม 105.00 เมตร ระเบียบเรียบร้อยเป็น
ราละเอียดตามแบบแปลนท่ี สัดส่วน
ทต.สิริราช ก าหนด

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ป้ายและสัญลักษณ์แสดง - เพ่ือให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ - จ้างเหมาจัดท าป้ายและ 2,000 - 2,000 - - ร้อยละ 70 ของ - ผู้มาใช้บริการมองเห็น งานพัฒนา

ส่ิงอ านวยความสะดวก และผู้สูงอายุ มองเห็นส่ิงอ านวย สัญลักษณ์แสดงส่ิงอ านวย ผู้สูงอายุและ ส่ิงอ านวยความสะดวก ชุมชน
ความสะดวก ได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวก คนพิการท่ีมาใช้ และชัดเจน ส านักปลัด

บริการมีความ
พ่ึงพอใจ

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ - บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม - ซ่อมแซมอาคาร ถนน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนพ้ืนท่ี - โรงเรียนมีสถานท่ีไว้ งานการศึกษา
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ ทรัพย์สินอ่ืนๆ ประปาฯลฯ ในการก่อสร้าง บริการผู้มาติดต่ออย่าง ส านักปลัด
อาคารประกอบ เพียงพอ

7 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้โรงเรียนมีสถานท่ีจอดรถ สร้างลานจอดรถ - - - 100,000 -
จ านวนพ้ืนท่ี

โรงเรียนมีสถานท่ีไว้
งานการศึกษา

โรงจอดรถ ส าหรับผู้มาติดต่อ ในการก่อสร้าง บริการผู้มาติดต่ออย่าง ส านักปลัด
เพียงพอ

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือให้อาคารมีสภาพท่ีพร้อม ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 50,000 - 50,000 - - พ้ืนท่ีอาคาร 1. โรงเรียนมีอาคารท่ีอยู่ งานการศึกษา

หลังคาศูนย์พัฒนา ใช้งาน ท่ีด าเนินการ ในสภาพสมบูรณ์ ส านักปลัด
เด็กเล็กเทศบาล 2. เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ 2. นักเรียนและทรัพย์สิน
ต าบลสิริราช นักเรียนและทรัพย์สินของทาง ของทางราชการได้รับ

ราชการ ความปลอดภัย

9 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือให้ระบบประปาท่ีใช้ใน - งานติดต้ังและเดินระบบ  - 218,000 - - - จ านวน 1 หลัง 1. น้ าระบบประปาท่ีใช้ใน กองช่าง
ระบบประปาภายใน ส านักงานมีความสะอาดและ ประปาและไฟฟ้า ความพึงพอใจ ส านักงานมีความสะอาด
ส านักงานเทศบาล เพียงพอ - จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบ

โครงการ
ของผู้ใช้บริการ และเพียงพอ

ต าบลสิริราช 2. เพ่ือให้บริการประชาชนท่ีมา 2. ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ติดต่อรับบริการได้รับความสะดวก รับบริการได้รับความ
ในการรับบริการสาธารณะต่างๆ สะดวกในการรับบริการ

สาธารณะต่าง ๆ

10 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือให้มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ - สร้างลานจอดรถขนาด - - - 150,000 - จ านวนพ้ืนท่ี เทศบาลต าบลสิริราชมี งานการศึกษา

ลานจอดรถบริการ ผู้มาติดต่อ กว้าง  6.00 ม.  ยาว ในการก่อสร้าง สถานท่ีไว้บริการผู้มาติดต่อ ส านักปลัด
ประชาชน 12.00 ม. อย่างเพียงพอ

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพอเพียงท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
       5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการล้อมร้ัว

-เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
- ล้อมร้ัวลวดหนาม   - - - 113,000 -

จ านวน 1 แห่ง
- ส านักงานเทศบาล กองช่าง

ลวดหนามส านักงาน - เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ ยาว 271.23 ม. ระยะความยาว ต าบลสิริราชมีความ
เทศบาลต าบลสิริราช เรียบร้อยเป็นสัดส่วน สูง 1.80 ม. ล้อมร้ัวลวดหนาม ปลอดภัย 

- ส านักงานเทศบาล
ต าบลสิริราชมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นสัดส่วน

12 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัดการ - ก่อสร้างอาคารอเนก - - - - 7,909,500  1 แห่ง/ปี - มีสถานท่ีในการจัดการ กองช่าง
อเนกประสงค์โรงเรียน เรียนการสสอนนักเรียนของ ประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย ความพึงพอใจ เรียนการสอนนักเรียนของ
อนุบาลเทศบาลต าบลสิริราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ขนาด 20 เมตร x 45 เมตร ของผู้มาใช้บริการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

สิริราช ตอกเสาเข็ม แบบแปลนมาตรฐาน ต าบลสิริราช
ของสน.ศท.

รวม 12 โครงการ - - 636,000 368,000 202,000 513,000 8,602,500 - - -

ท่ี โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงานรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเมรุ - เพ่ือให้มีสถานท่ี - ก่อสร้างศาลาขนาดกว้าง  - - - 949000 - 1 คร้ัง/ปี - ประชาชนมีสถานท่ี แผนพัฒนา กองช่าง

เผาศพ หมู่ท่ี 1 ประกอบพิธีกรรมตาม 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. ร้อยละความ สาธารณะประโยชน์ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

บ้านสันดอนแก้ว ประเพณี สูง 4.00 ม. รายละเอียดตาม พึงพอใจของ ร่วมกันในการประกอบ บ้านสันดอนแก้ว
แบบแปลน ทต.สิริราช ก าหนด ราษฎร กิจกรรมตามประเพณี

2 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - - 200,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

(คสล.) หมู่ท่ี 1 - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันดอนแก้ว

บ้านสันดอนแก้วช่วง ทางการเกษตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
บ้านนายป๋ัน กันอินทร์- การเกษตรสะดวกปลอดภัย
บ้านนายโชติช่วง มณีสาร
หมู่ท่ี 1 บ้านสันดอนแก้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566 -2570)
เทศบาลต าบลสิริราช

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงานรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93,000      - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. จากบ้านนาย สัญจรไปมาได้สะดวก 170.00 เมตร หนา ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยในการ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

เพชร วงศ์ปินค า - บ้าน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย พึงพอใจของ เดินทาง บ้านสันดอนแก้ว

นางเหลียว มณีสาร ทางการเกษตร กว่า 680.00  ตารางเมตร ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามแบบแปลน การเกษตรสะดวกปลอดภัย
บ้านสันดอนแก้ว ทต.สิริราช ก าหนด

4 โครงการปรับปรุงดาด - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร 335,000     - - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง
ล าเหมืองหลวง หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ีการเกษตร ท้องเหมืองกว้าง 0.50 เมตร จ านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

บ้านสันดอนแก้ว    ลึก 0.50 เมตร หนา 0.07 ม. ท่ีมีน้ าใช้/พ้ืนท่ี อย่างเพียงพอ บ้านสันดอนแก้ว

ยาว 541.00 เมตร พร้อมวาง เพาะปลูกของ
ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน 
ความยาวรวมท้ังหมด
 551.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างฝาย - เพ่ือให้มีแหล่งน้ าใช้ - ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดกว้าง - 951,900  - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าใน แผนพัฒนา กองช่าง
น้ าล้นสบป่าด ายาว ในการเพาะปลูกและ ขวางล าห้วย 15.00 ม. จ านวนครัวเรือน การปศุสัตว์ เกษตร หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

หมู่ท่ี 1    ปศุสัตว์ ยาวตามล าห้วย15.00 ม. ท่ีมีน้ าใช้/พ้ืนท่ี กรรม อย่างเพียงพอ บ้านสันดอนแก้ว

บ้านสันดอนแก้ว สันฝายสูง 2.00 ม.รายละเอียด เพาะปลูกของ
ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 6.00 เมตร - - 4,229,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
หินคลุกจากถนนรอบ สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 3,445.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

วงแหวน - สามแยก - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันดอนแก้ว

สันป่าสัก หมู่ท่ี 1 ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 20,670.00 ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
บ้านสันดอนแก้ว ตารางเมตร การเกษตรสะดวก

ปลอดภัย

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงดาด - เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง - ขนาดปากเหมืองกว้าง 6,000        - - - -  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด แผนพัฒนา กองช่าง

ล าเหมืองบริเวณหน้า - เพ่ือแก้ไขปัญหา 1.50 เมตร ท้องเหมืองกว้าง ร้อยละความ น้ าท่วมขัง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

บ้านนายธนพล น้ าท่วมถนน 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน บ้านสันดอนแก้ว

วงศ์มอก หมู่ท่ี 1 หนา 0.07 เมตร ความยาว ราษฎร จากน้ าท่วม

บ้านสันดอนแก้ว 32.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด

8 คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก - จุดท่ี 1 ข้างบ้านนายสน่ัน 408,000     - - - - ร้อยละความ - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
 หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน  - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทางล้อทรงธรรม ผิวจราจรกว้าง พึงพอใจของ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

การเกษตร 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ราษฎร การเดินทาง บ้านด่าน

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี - การขนส่งผลผลิตทาง
ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก - จุดท่ี 2 ข้างบ้านนายบุญตัน - - - - - ร้อยละความ - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

 หมู่ท่ี 2 บ้านด่าน  - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทางสุใจ  ผิวทางกว้าง 2.80 ม. พึงพอใจของ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

(ต่อ) การเกษตร หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ราษฎร การเดินทาง บ้านด่าน

ยาว 27.00 ม. 75.60 ตารางเมตร - การขนส่งผลผลิตทาง
พร้อมวางท่อ การเกษตรสะดวกปลอดภัย
- จุดท่ี 3 ข้างบ้านนายแปง หารวัง
ผิวทางกว้าง 3.00 ม. ยาว 43.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ

9 โครงการจ้างเหมาวาง - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร - - - - 104,000  1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง
รางส่งน้ าส าเร็จรูป พ้ืนท่ีการเกษตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เหมืองห้วยแม่เก๋ียงจาก ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านด่าน

นานางศรีวรรณ สมสาย - ความยาวรวม 170.00 เมตร ราษฎร
นานายหล้า วงศ์มอก พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 0.30 เมตร
หมู่ท่ี 2  บ้านด่าน  รายละเอียดตามแบบแปลน 

ทต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว - - 56,000 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

คสล. บริเวณบ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก จราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยในการ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

นายปันแก้ว ใจแสน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต 50.00 ม. หนา0.15 ม. พึงพอใจของ เดินทาง บ้านแม่วะ

หมู่ท่ี 3 บ้านแม่วะ ทางการเกษตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
100.00 ตร.ม. การเกษตรสะดวกปลอดภัย

11 โครงการก่อสร้างระบบ - เพ่ือให้น้ ามีคุณภาพ - ก่อสร้างระบบกรองน้ าผิวดิน 929,000 - - - - 1 แห่ง/ปี -ระบบประปาได้รับการ แผนพัฒนา กองช่าง
กรองน้ าผิวดิน หมู่ท่ี 3 เหมาะสมกับการอุปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่วะ หรือจ านวน ปรับปรุงให้ดีข้ึน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

บ้านแม่วะ - เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อ หมู่ท่ี 3 ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ครัวเรือนท่ีใช้น้ า - ราษฎรมีน้ าในการ บ้านแม่วะ

การอุปโภค ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.40 ม. อุปโภค อย่างเพียงพอ

12 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดผิวจราจรกว้าง - - - - 32,000 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
ค.ส.ล. ข้างบ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก 2.70 เมตร ยาว 20.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยในการ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

นายจันทร์ อินสุริยา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พึงพอใจของ เดินทาง บ้านแม่วะ

หมู่ท่ี 3 บ้านแม่วะ  ทางการเกษตร พ้ืนท่ีผิวถนนไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
54.00 ตารางเมตร รายละเอียด การเกษตรสะดวก
ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด ปลอดภัย

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ผิวทางกว้าง 3.00 ม. ระยะ 5,116,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก ทาง 1,866.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยในการ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

สายหนองม่วง - วัดป่า - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.20 เมตร พึงพอใจของ เดินทาง บ้านแม่วะ

หมู่ท่ี 3 บ้านแม่วะ ทางการเกษตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
5,498 ตารางเมตร รายละเอียด การเกษตรสะดวก
ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก าหนด ปลอดภัย

14 โครงการขุดลอกห้วย - เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อ - ขุดเปิดทางน้ ากว้างเฉล่ีย - 240,400 - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง
แม่สัก หน้าฝายหลวง การอุปโภค บริโภค 13.00 ม. ยาว 150.00 ม. จ านวน อุปโภค บริโภคอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 4 ต าบล - เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในยาม ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. ปริมาตร ครัวเรือนท่ีใช้น้ า เพียงพอ บ้านสบแม่นาง
สันดอนแก้ว อ าเภอ ขาดแคลน ดินขุด 3,900.00 ลบ.ม.
แม่ทะ จังหวัดล าปาง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการเจาะบ่อน้ า - เพ่ือแก้ไขปัญหาการ - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการ - - - 649,840 -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน้ าอุปโภค แผนพัฒนา กองช่าง

บาดาลบ้านสบแม่นาง ขาดแคลนน้ าในการ เกษตรและอุปโภค บริโภค ร้อยละความ บริโภคท่ีมีคุณภาพ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง อุปโภค บริโภค และ รายละเอียดตามแบบแปลน พึงพอใจของ - ราษฎรมีน้ าอุปโภค บ้านสบแม่นาง

และผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค การเกษตรให้แก่ราษฎร กรมทรัพยากรบาดาลก าหนด ราษฎร บริโภคเพียงพอ
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ในเขตรับผิดชอบของ - ราษฎรมีน้ าในการ
ต าบลสันดอนแก้ว เทศบาลต าบลสิริราช เกษตรอย่างเพียงพอ
อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง

16 โครงการก่อสร้างราง - เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง - รางระบายน้ ากว้าง 0.50 เมตร - - - 1,361,900 -  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด แผนพัฒนา กองช่าง
ระบายน้ า ข้างบ้าน - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า ลึก 0.30 เมตร ความยาว ร้อยละความ น้ าท่วมขัง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

นายประกอบ สมบัติพล ท่วมถนน 374 เมตร รายละเอียดตาม พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน บ้านสบแม่นาง

- บ่อลูกรัง หมู่ท่ี 4 แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ ราษฎร จากน้ าท่วม
บ้านสบแม่นาง อปท. แบบเลขท่ี ทถ-5-31 

แผ่นท่ี 80 ใช้เฉพาะแบบรูป
รางระบายน้ า ก-60

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการจ้างเหมา - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขนาดปากรางกว้าง 138,800     - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าใน แผนพัฒนา กองช่าง

วางราง ส าเร็จรูป พ้ืนท่ีการเกษตร 0.50 เมตร ท้องรางกว้าง ร้อยละความ การเกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

เหมืองฝายน้อย หมู่ท่ี 4 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านสบแม่นาง

บ้านสบแม่นาง หนา 0.07 ม. ยาว 227.00 เมตร ราษฎร
ไปตามล าเหมืองสาธารณะ
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.สิริราชก าหนด

18 โครงการก่อสร้างพนัง - เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างพ้ืนท่ีหินเรียง ขนาด 211,000 - - - - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีเคร่ืองมือท่ี แผนพัฒนา กองช่าง
กันดินป้องกันตล่ิงข้าง ของกระแสน้ าไหล กว้างความสูงลาดเอียง 4.00 ม. ร้อยละความ สามารถป้องกันการเกิด หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

วัดบ้านสันป่าเปา ยาวฝ่ังละ  40.00 ม. พึงพอใจของ การกัดเซาะตล่ิง บ้านสันป่าเปา

หมู่ท่ี 5 ราษฎร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อ - หอถังเหล็ก ขนาด - 416,000 - - - 1 แห่ง/ปี -ระบบประปาได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง

ประปาหอสูงห้วยแม่สัก การอุปโภค บริโภค 15.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หรือจ านวน การปรับปรุงให้ดีข้ึน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือกักเก็บน้ าก่อนจ่าย และอุปกรณ์ระบบประปา ครัวเรือนท่ีใช้น้ า - ราษฎรมีน้ าในการ บ้านสันป่าเปา

เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดตามแบบแปลน อุปโภค บริโภคอย่าง
ทต.สิริราช เพียงพอ

- มีถังส าหรับพักน้ า
กักเก็บน้ าก่อนจ่าย
เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน

20 โครงการก่อสร้างถัง - เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ใน - ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ขนาด - - - - 259,000 1 แห่ง/ปี - ราษฏรมีน้ าใช้อย่าง แผนพัฒนา กองช่าง
เก็บน้ าใส หมู่ท่ี 5 ระบบประปาหมู่บ้าน กว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. จ านวน เพียงพอต่อการอุปโภค หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

บ้านสันป่าเปา สูง 2.00 ม. ขนาดความจุ ครัวเรือนท่ีใช้น้ า บริโภค บ้านสันป่าเปา

25 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างราง - เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง ช่วงท่ี 1 ปากรางระบายน้ ากว้าง - - 378,671 - -  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด แผนพัฒนา กองช่าง
ระบายน้ า ค.ส.ล. - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า 0.30 เมตร ลึก 1.00 เมตร ร้อยละความ น้ าท่วมขัง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

จากซอย 8 - บ้าน ท่วมถนน ยาว 15.00 เมตร ตามแบบ พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน บ้านสันป่าเปา

นางริสา มาใจ หมู่ท่ี 5 มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. ราษฎร จากน้ าท่วม
บ้านสันป่าเปา แบบเลขท่ี ทถ-5-301 

รางระบายน้ า ง-30)
ช่วงท่ี 2 ปากรางระบายน้ ากว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 203.00 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. 
แบบเลขท่ี ทถ-5-301 
รางระบายน้ า ก-30)

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - จุดท่ี 1 ซอยบ้านนายมา 1,113,700    - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก ณ นันวี - บ้านนางสมคิด ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต วงศ์มอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา

ทางการเกษตร ยาว 20.00 เมตร หนา ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจร การเกษตรสะดวก
ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ปลอดภัย
จุดท่ี 2 ซอยบ้านนายศรีไล - 
บ้านนายวิชัย สุใจ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 ซอยบ้านนายบุญทอง 
อุดเลิศ - บ้านนายน้อย สุทา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม จุดท่ี 4 ซอยบ้านนางสาว - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก จิรัตติกาล ทองเตจา - ถนน ค.ส.ล.เดิม ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา

(ต่อ) ทางการเกษตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า การเกษตรสะดวก
80.00 ตารางเมตร ปลอดภัย
จุดท่ี 5 ซอยบ้านนายวรวุฒิ สุทา 
- บ้านนายน้อย ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 6 ซอยบ้านนายยง อินสุริยา 
- รอบวงแหวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
80.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม จุดท่ี 7 ซอยบ้านนายเลิศ สุทา - - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก บ้านนายน้อย สุทา ขนาดกว้าง ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา

(ต่อ) ทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
จราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร การเกษตรสะดวก
จุดท่ี 8 ซอยบ้านนายศรีจันทร์ ปลอดภัย
ทองต๊ะมา - บ้านนายอุดร อุดเลิศ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
140.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 9 ซอยบ้านนายเดช ทองต๊ะมา
- ถนนรอบวงแหวน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม จุดท่ี 10 ซอยบ้านนายสมหวัง - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก อุดเลิศ - บ้านนางซุม สุใจ ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา
(ต่อ) ทางการเกษตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง

หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า การเกษตรสะดวก
60.00 ตารางเมตร ปลอดภัย
จุดท่ี 11 ซอยบ้านนายอ าพล 
ทองต๊ะมา - ถนนรอบวงแหวน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
80.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 12 ซอยจากถนนรอบ
วงแหวน - บ้านนายทวี อุดเลิศ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
140.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม จุดท่ี 13 ซอยบ้านนายจันทร์ค า - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก ทองเตจา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา

(ต่อ) ทางการเกษตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
480.00 ตาราเมตร การเกษตรสะดวก
จุดท่ี 14 ซอย ค.ส.ล. เดิม - ปลอดภัย
วัดสันป่าเปา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร
จุดท่ี 15 ซอย ค.ส.ล. เดิม - 
นายศรีบุตร ทองเตจา ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม จุดท่ี 16 ซอย ค.ส.ล. เดิม - - - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้สะดวก ทุ่งนานางป้อ แสนมูลเมือง ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านสันป่าเปา

(ต่อ) ทางการเกษตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า การเกษตรสะดวก
200.00 ตารางเมตร ปลอดภัย

รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.สิริราชก าหนด

23 โครงการติดต้ังระบบ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ - เคร่ืองขยายเสียง ขนาด - - - - 71,000 1 แห่ง/ปี - ชาวบ้านได้รับ แผนพัฒนา กองช่าง
หอกระจายข่าวประจ า ข่าวสารให้ชาวบ้านทราบ 1,200 W. AC - 220V.  จ านวน ข่าวสารท่ีส าคัญอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 มี 5MIC, 2CD/USB  Solid ร้อยละความ ท่ัวถึง บ้านอ้อ

บ้านอ้อ  State P.A.  สามารถปรับเสียง พึงพอใจของ
ทุ้ม - แหลม ล าโพงฮอร์นพร้อม ชาวบ้าน
ยูนิต ขนาด 21 น้ิว 150W. 
จ านวน 1 ระบบ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ก่อสร้างโครงการจัดซ้ือ - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - จัดซ้ือวัสดุรางส่งน้ าส าเร็จรูป 462,000     - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง

วัสดุรางส่งน้ าส าเร็จ พ้ืนท่ีการเกษตร จ านวน 1,235 ท่อน ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

รูปเหมิอง หมู่ท่ี 6  รายละเอียดตามแบบแปลน พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านอ้อ

บ้านอ้อ ทต.สิริราช ก าหนด ราษฎร

25 โครงการก่อสร้างราง - เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง - ปากรางระบายน้ ากว้าง - - - - 56,000  1 แห่ง/ปี -  ลดปัญหาการเกิด แผนพัฒนา กองช่าง
ระบายน้ า ซอยหน้า - เพ่ือแก้ไขปัญหา 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ร้อยละความ น้ าท่วมขัง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

บ้านนายเกตุ ทะนันไชย น้ าท่วมถนน ความยาว  10 เมตร 135.00 เมตร พึงพอใจของ - ถนนได้รับการป้องกัน บ้านแม่ทาน

หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ราษฎร จากน้ าท่วม
ส าหรับ อปท. แบบเลขท่ี 
ทถ-5-301 รางระบายน้ า

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการจ้างเหมาวาง - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขุดแต่งดินวางรางส าเร็จรูป 231,000     - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง

รางส าเร็จรูปเหมือง พ้ืนท่ีการเกษตร ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

ทุ่งกลาง ข้างท่ีนายเจริญ ท้องเหมืองกว้าง 0.20 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านแม่ทาน

ค าท้าว - ท่ีนานาย ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร. ราษฎร
พรมมา ค าท้าว หมู่ท่ี 7 ยาว 238.00 เมตร ไปตาม
บ้านแม่ทาน ล าเหมืองสาธารณะ รายละเอียด

ตามแบบแปลน ท.ต.สิริราชก าหนด

27 โครงการจ้างเหมาวาง  - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขุดแต่งดินวางรางส าเร็จรูป 159,100     - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง
รางส าเร็จรูปเหมือง พ้ืนท่ีการเกษตร ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

หลังโรงเรียน - ท่ีนา ท้องเหมืองกว้าง0.20 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านแม่ทาน

นางย่ิงลักษณ์ ป้อต๊ะมา ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร. ราษฎร
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน ยาว 164.00 เมตร ไปตาม

ล าเหมืองสาธารณะ รายละเอียด
ตามแบบแปลน ท.ต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขนาดปากเหมือง 382,465     - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ แผนพัฒนา กองช่าง

เหมือง ค.ส.ล.ฝาย พ้ืนท่ีการเกษตร กว้าง 1.00 เมตร ท้องเหมือง ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

วังโป่ง หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านเด่น

ยาวรวม 208.00 เมตร ราษฎร
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท.ต.สิริราชก าหนด

29 โครงการปรับปรุงดาด - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่ - ขนาดปากเหมืองกว้าง 258,000   - - - -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ า แผนพัฒนา กองช่าง
ล าเหมืองวังโป่ง พ้ืนท่ีการเกษตร 1.50 เมตร ท้องเหมืองกว้าง ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

หมู่ท่ี 8  บ้านเด่น  0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านเด่น

หนา 0.07 เมตร ความยาว ราษฎร
541.00 เมตร พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร
จ านวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน 
ความยาวรวมท้ังหมด 551.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ท.ต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

             1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการขุดวางท่อลอด - เพ่ือล าเลียงน้ าเข้าสู่พ้ืนท่ี- วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. - 250,000 - - -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ า แผนพัฒนา กองช่าง

คสล. บริเวณเหมือง การเกษตร ช้ัน 3 จ านวน 23.00 ม. ร้อยละความ เกษตรกรรมอย่าง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

วังโป่ง  หมู่ท่ี 8 พึงพอใจของ เพียงพอ บ้านเด่น

ราษฎร

31 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดผิวจราจรกว้าง - - - - 648,000 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ท่ี 8 สัญจรไปมาได้สะดวก 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

บ้านเด่น - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านเด่น

ทางการเกษตร พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
1,200.00 ตารางเมตร การเกษตรสะดวก
รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัย
ทต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ผิวทางกว้าง 3.00 ม. ระยะ 3,845,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง

ผิว จราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก ทาง 1,400.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัย หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

หลังโรงเรียน -ทุ่งริน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณ พึงพอใจของ ในการเดินทาง บ้านเด่น

หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น ทางการเกษตร พ้ืนผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
4,200 ตารางเมตร รายละเอียด การเกษตรสะดวก
ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด ปลอดภัย

33 โครงการท าทางล าลอง - เพ่ือให้การคมนาคม -  ขนาดความกว้าง 3.00 ม. - 466,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สัญจรไปมาได้สะดวก ความยาว 245.00เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

จากนานายศรี ป้อต๊ะมา - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต พร้อมวางท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์ พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านแม่ทาน

 - นานาย ก๋องค า ทางการเกษตร กลาง 0.40 เมตร และท าบ่อพัก ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง

นันตา หมู่ท่ี 9 ส าเร็จรูปทุก 9.60 เมตรราย การเกษตรสะดวก

บ้านแม่ทาน ละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัย
ทต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการถมถนนลูกรัง - การคมนาคมสัญจรไป - ถมถนนลูกรังปรับเกล่ีย ขนาด - - - 541,900 - 1 สาย/ปี - ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

สายทุ่งใต้จากป่าแม่ มาได้สะดวก กว้าง  3.00 ม. ยาว 483.00 ม. ระยทางถนนท่ี ปลอดภัยในการเดินทาง
ด าสุก - ท่ีนายสินธรรม - ใช้ขนส่งผลผลิตทางการหนา 0.20 ม. เพ่ิมข้ึน - การขนส่งผลผลิตทาง
ปิงยศ หมู่ท่ี 9 เกษตร - วางท่อขนาด คสล. ศก 0.60 ม. การเกษตรสะดวกปลอดภัย
บ้านแม่ทาน จ านวน 204 ท่อน บ่อพักน้ า คสล.

ขนาด 0.80x0.80 ม. จ านวน 25 บ่อ

35 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 517,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ แผนพัฒนา กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรสัญจรไปมา เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ร้อยละความ สะดวกปลอดภัยใน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

หมู่ท่ี 9 ได้สะดวก ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ การเดินทาง บ้านแม่ทาน

- เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
ทางการเกษตร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

รวม 35  โครงการ 13,688,065 2,841,300 16,529,365 3,502,640 1,170,000

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง- เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 3,202,000   - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมาได้สะดวก คอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 ม. ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง

บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5  - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง ระยะทาง 950.00 ม. หนาเฉล่ีย  พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

ต.สันดอนแก้ว - บ้านไทย การเกษตร 0.07 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร ราษฎร การเกษตรสะดวก

หมู่ท่ี 2 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ ไม่น้อยกว่า  5,700.00 ตร.ม. ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 3,412,000   - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
จราจรหินคลุก บ้านแม่วะ ไปมาได้สะดวก ถนนสายห้วยคร่ัง ขนาดกว้าง ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ท่ี 3  ต.สันดอนแก้ว - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง 6.00 ม. ระยะทาง  2,780 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
อ.แม่ทะ การเกษตร หนา 0.20 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร ราษฎร การเกษตรสะดวก

ไม่น้อยกว่า 16,680.00 ตร.ม. ปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 3,560,000   - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
หินคลุกบดอัดแน่นทางไป ไปมาได้สะดวก ทางไปวัดป่า - บ้านสันดอนแก้ว ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
วัดป่า - บ้านสันดอนแก้ว - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
ต .สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ การเกษตร 2,900.00 ม. หนา 0.20 ม. ราษฎร การเกษตรสะดวก

หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย
17,400.00 ตร.ม.

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

4 โครงการก่อสร้างถนนผิว - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 4,318,000   - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
จราจรหินคลุก ไปมาได้สะดวก ถนนสายสันร่องเกล็ด ผิวจราจร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5 - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ การเกษตร 1,715.00 ม. หนา 0.20 ม. ราษฎร การเกษตรสะดวก

 หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย
10,290.00 ตร.ม.

5 โครงการงานก่อสร้าง - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,318,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
ถนนผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก 3,435.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายแม่กอก - ถ้ าแจ้ง - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา การเกษตร 20,610.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัย
ทต.สิริราชก าหนด

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

6 โครงการงานก่อสร้าง - เพ่ือให้การคมนาคม - กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง - 2,111,000 - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
ถนนผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก 1,715.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายสันร่องเกล็ด - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
บ้านสันป่าเปา หมู่ท่ี 5 การเกษตร 10,290.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ปลอดภัย
ต าบลสิริราช

7 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - - 7,161,400 - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 2,036.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ทางไปน ้าตกห้วยอ้อ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง

ทางการเกษตร 8,144.00 ตารางเมตร รายละเอียด ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

8 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - 2,142,700 - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 2,036.00 เมตร ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
สายทุ่งแพะ บ้านอ้อ - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นผิว พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 6 ทางการเกษตร จราจร ไม่น้อยกว่า 8,144.00 ตารางเมตร ราษฎร การเกษตรสะดวกปลอดภัย

 รายละเอียด รายละเอียด
ตามแบบแปลน ทต.สิริราช ก้าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 1,035,000   - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
หินคลุกบดอัด ถนนสาย ไปมาได้สะดวก ถนนสายทุ่งดง ผิวจราจรกว้าง ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ทุ่งดง บ้านแม่ทาน หมู่ท่ี 7  - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง  6.00 ม. ยาว 1,010.00 ม. พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ การเกษตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก

6,060.00 ตร.ม.

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

10 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคมสัญจร - ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 2,590,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความสะดวก อบจ. ล าปาง
หินคลุกบดอัด ถนนสาย ไปมาได้สะดวก ถนนสายทุ่งเหนือ ผิวทางกว้าง ร้อยละความ ปลอดภัยในการเดินทาง
ทุ่งเหนือ บ้านแม่ทาน   - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิตทาง 6.00 ม. ระยะทาง 2,530 ม.  พึงพอใจของ - การขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ท่ี 7 ต.สันดอนแก้ว การเกษตร หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า ราษฎร การเกษตรสะดวก
อ.แม่ทะ 15,180.00 ตร.ม.

11 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล - เพ่ือแก้ไขปัญหาการ - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการ - - - 649,840 -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน้ าอุปโภค ทรัพยากร

บ้านสบแม่นาง เพ่ือแก้ปัญหา ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค เกษตรและอุปโภค บริโภค ร้อยละความ บริโภคท่ีมีคุณภาพ บาดาลฯ

ภัยแล้งและผลิตน้ าเพ่ือ บริโภค และการเกษตรให้แก่ รายละเอียดตามแบบแปลน พึงพอใจของ - ราษฎรมีน้ าอุปโภค

อุปโภคในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ราษฎรในเขตรับผิดชอบ กรมทรัพยากรบาดาลก าหนด ราษฎร บริโภคเพียงพอ

ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอ ของเทศบาลต าบลสิริราช - ราษฎรมีน้ าในการ

แม่ทะ จังหวัดล าปาง เกษตรอย่างเพียงพอ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

12 โครงการก่อสร้างถนน - เพ่ือให้การคมนาคม - ผิวทางกว้าง 3.00 ม. ระยะ 3,845,000 - - - - 1 สาย/ปี - ราษฎรได้รับความ อบจ. ล าปาง

ผิวจราจรหินคลุก สัญจรไปมาได้สะดวก ทาง 1,400.00 เมตร ร้อยละความ สะดวกปลอดภัย

หลังโรงเรียน -ทุ่งริน - เพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต หนา 0.20 เมตรหรือมีปริมาณ พึงพอใจของ ในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น ทางการเกษตร พ้ืนผิวจราจรรวมกัน ไม่น้อยกว่า ราษฎร - การขนส่งผลผลิตทาง
4,200 ตารางเมตร รายละเอียด การเกษตรสะดวก
ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด ปลอดภัย

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น - เพ่ือให้มีแหล่งน้ าใช้ใน - ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดกว้าง - - - 953,200 - 1 แห่ง/ปี - ราษฎรได้ใช้น้ าในการ อบจ. ล าปาง

วังเจ้าบ้าน หมู่ท่ี 8 การเพาะปลูกและปศุสัตว์ ขวางล าห้วย 15.00 ม. จ านวนครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม

บ้านเด่น - เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ยาวตามล าห้วย 15.00 ม. ท่ีมีน้ าใช้/พ้ืนท่ี อย่างเพียงพอ

อุปโภค สันฝายสูง 2.50 ม. เพาะปลูกของ - ราษฎรมีน้ าในการง

- เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดตามแบบแปลน ราษฎร อุปโภคอย่างเพียงพอ
ทต.สิริราชก าหนด

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

14 โครงการเจาะบ่อ - เพ่ือแก้ไขปัญหาการ - เจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 1,065,368 - - - -  1 แห่ง/ปี - ราษฎรมีน้ าอุปโภค อบจ. ล าปาง

บาดาลเพ่ือการบริโภค ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค ลึก 300.00 เมตร รายละเอียด ร้อยละความ บริโภคท่ีมีคุณภาพ

หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น บริโภค และการเกษตร ตามแบบแปลน ทต.สิริราชก าหนด พึงพอใจของ - ราษฎรมีน้ าอุปโภค

ให้แก่ราษฎรในเขต ราษฎร บริโภคเพียงพอ

รับผิดชอบของเทศบาล - ราษฎรมีน้ าในการ

ต าบลสิริราช เกษตรอย่างเพียงพอ

15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ า - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง - ขนาดกว้าง 40.00 ม. ยาว - - - 326,000      - 1 แห่ง/ปี - มีน้ าใช้อย่างพอเพียง อบจ. ล าปาง
ใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 1 - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม 40.00 ม. ลึก 9.50 ม. ร้อยละความ - ลดปัญหาอุทกภัย
บ้านสันดอนแก้ว อ าเภอ - เพ่ือแก้ไขน้ าเสียหรือน้ า หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - น้ าใช้ในการอุปโภค
แม่ทะ จังหวัดล าปาง ไม่มีคุณภาพ 8,131.00 ลบ.ม. ราษฎร มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ า - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง - ขนาดกว้าง 40.00 ม. - - - 326,000      - 1 แห่ง/ปี - มีน้ าใช้อย่างพอเพียง อบจ. ล าปาง
ใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 3 - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ยาว 40.00 ม. ลึก 9.50 ม. ร้อยละความ - ลดปัญหาอุทกภัย
บ้านแม่วะ อ าเภอแม่ทะ - เพ่ือแก้ไขน้ าเสียหรือน้ า หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย พึงพอใจของ - น้ าใช้ในการอุปโภค
จังหวัดล าปาง ไม่มีคุณภาพ กว่า 8,131.00 ลบ.ม. ราษฎร มีคุณภาพ

17 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ า - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง - ขนาดกว้าง 40.00 ม. - - - 326,000      - 1 แห่ง/ปี - มีน้ าใช้อย่างพอเพียง อบจ. ล าปาง
ใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 3 - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ยาว 40.00 ม. ลึก 9.50 ม. ร้อยละความ - ลดปัญหาอุทกภัย
บ้านแม่วะ อ าเภอแม่ทะ - เพ่ือแก้ไขน้ าเสียหรือน้ า หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - น้ าใช้ในการอุปโภค
จังหวัดล าปาง ไม่มีคุณภาพ  8,131.00 ลบ.ม. ราษฎร มีคุณภาพ

18 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ า - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง - ขนาดกว้าง 40.00 ม. - - - 326,000      - 1 แห่ง/ปี - มีน้ าใช้อย่างพอเพียง อบจ. ล าปาง
ใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 6 - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ยาว 40.00 ม. ลึก 9.50 ม. ร้อยละความ - ลดปัญหาอุทกภัย
บ้านอ้อ อ าเภอแม่ทะ - เพ่ือแก้ไขน้ าเสียหรือน้ า หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - น้ าใช้ในการอุปโภค
จังหวัดล าปาง ไม่มีคุณภาพ 8,131.00 ลบ.ม. ราษฎร มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ขอประสาน

19 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ า - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง - ขนาดกว้าง 40.00 ม. - - - 326,000      - 1 แห่ง/ปี - มีน้ าใช้อย่างพอเพียง อบจ. ล าปาง
ใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 9 - เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ยาว 40.00 ม. ลึก 9.50 ม. ร้อยละความ - ลดปัญหาอุทกภัย
บ้านแม่ทาน อ าเภอแม่ทะ - เพ่ือแก้ไขน้ าเสียหรือน้ า หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ - น้ าใช้ในการอุปโภค
จังหวัดล าปาง ไม่มีคุณภาพ 8,131.00 ลบ.ม. ราษฎร มีคุณภาพ

รวม รวม   19 โครงการ - - 27,345,368  2,111,000  2,142,700  10,394,440  - - - -

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายคร้ังละ 21,400 - - - - ส านักปลัด

ท่ัวไป ส านักงาน 10 แผ่น
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
แบบตัดละเอียด
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นแบบท าลายข้ันต่ าต่อคร้ัง
2) ขนาดกระดาษหลังท าลายความกว้างระหว่าง 
3 - 5 มิลลิเมตรและความยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร

2 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและ - 11,400 - - - ส านักปลัด
ท่ัวไป ส านักงาน เข้าเล่มมือโยก 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ต่ าน้อยกว่า 21 ห่วง
2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 น้ิว
3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลสิริราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบท่ี 1 44,000 - - - - กองคลัง

ท่ัวไป คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง
งานบริหารงานคลัง คุณลักษณะพ้ืนฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า ดังน้ี
1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในหารแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในหารแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB

ท่ี แผนงาน
งบประมาณ

หมวด ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
งานบริหารงานคลัง -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
(ต่อ) ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) - -
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

4 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน - รถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,500,000 งานป้องกันฯ
ภายใน พาหนะและขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ส านักปลัด

170 กิโลวัตต์ ความจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์  จ านวน ๑ คัน ๆ 
ละ  ๒,๕00,000.-บาท

5 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ - 24,000 - - - งานป้องกันฯ
ภายใน และวิทยุ ๕ วัตต์ ประกอบด้วย:ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท แบตเตอร์ร่ี ส านักปลัด

๑ ก้อน เสายาง เหล็กพับ  จ านวน 2   เคร่ือง ๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ื สูบน้ าได้ 17,800 งานป้องกันฯ
ภายใน 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,800 บาท ส านักปลัด

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้

7 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 132,000 - - - - งานป้องกันฯ
ภายใน และวิทยุ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ส านักปลัด

ความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ ราคา 22,000 บาท
พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 6 ฃุด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off 
Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับ
การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัส งานป้องกันฯ
ภายใน และวิทยุ สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ส านักปลัด

(ต่อ) - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตักล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66
- สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ
SNTP”, SNMP , RTSP, IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ 
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ท่ีมี ลิขสิทธ์ิถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  1. จัดซ้ือแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน จ านวน 1 เคร่ือง ๆ - 15,000 - - - งานป้องกันฯ

ภายใน  ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส านักปลัด
1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ามคันโยกแบบมือถือ
2) ทุกขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดท่ีสามารถยกหรือรับ
น้ าหนักได้ข้ันต่ า

9 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. ป้ายสามเหล่ียม (หยุด/ตรวจ หรือ โปรดระวัง) - - - 48,000 - งานป้องกันฯ
ภายใน พร้อมอุปกรณ์ไฟ จ านวน 2 ป้าย ส านักปลัด

10 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรรักษา 2. ถังบรรทุกน้ า 6,000 ลิตร พร้อมพ่นสี (ไว้ส าหรับ 500,000 - - - - งานป้องกันฯ
ภายใน และปรับปรุง เปล่ียนถังบรรทุกน้ ารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ) ส านักปลัด

ครุภัณฑ์
(รายจ่ายซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - รถจักรยานพ่วงข้างแบบมีหลังคา 57,500 - - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข ยานพาหนะ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ส านักปลัด

และขนส่ง   -เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
มีกระจกมองหลัง ซ้าย ขวา ไฟเล้ียวซ้าย ขวา ท้ังด้านหน้า
และด้านหลัง มีท่ีส าหรับติดป้ายวงกลม 1 อัน จะต้อง
เป็นรถจักรยานท่ีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย 
มีคุณสมบัติตามมารฐานผลิดอุตสาหกรรม มอก. 2350-2551
และมีอะไหล่จ าหน่ายแพร่หลายท่ัวประเทศ
- เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี
- เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี
- เกียร์ไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ สตาร์ด้วยเท้าและ/หรือระบบไฟฟ้า
 - ยางขนาดวงล้อไม่ต่ ากว่า 16 น้ิวพร้อมยางตามขนาด
ของรถแต่ละย่ีห้อ
 - อุปกรณ์และเคร่ืองมือประจ ารถ จะต้องมีอุปกรณ์ครบ
ตามรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต มีตะกร้าส าหรับใส่ของด้าน
หน้ามีเคร่ืองมาตรฐานประจ ารถ มีหมวกนิรภัยคุณภาพ
มาตรฐาน มอก.จ านวน 2 ใบพร้อมคู่มือการใช้รถ
 - มีการรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า30,000 กม.
 - ชุดพ่วงข้าง เป็นพ่วงชนิดต่อด้วยโครงเหล็กท้ังชุดมี
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. ความกว้างของพ่วง
ด้านหลังไม่ต่ ากว่า 90 ซม. ด้านหน้าพ่วงความกว้าง
ไม่ต่ ากว่า 80 ซม. ความสูงวัดจากพ้ืนพ่วงถึงขอบบน
ไม่น้อยกว่า 30 ซม. ปูพ้ืนด้วยไม้หรือแผ่นเหล็ก ใช้โช๊คอัพ
ส าหรับติดพ่วงไม่น้อยกว่า 4 ตัว ขนาดล้อไม่ต่ ากว่า 17 น้ิว

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เคร่ืองพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียดจ านวน 2 เคร่ือง 85,000 - - 85,000 - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข เกษตร คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ส านักปลัด

เป็นเคร่ืองพ่นชนิดพ่นฝอยละอองULV (Ultra Low Volume)
ชนิดสะพายหลัง ท างานด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน2จังหวะหรือ 
4จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศก าลังเคร่ืองยนต์ไม่
ต่ ากว่า 2 แรงม้า
1.2 ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) หรือวิธีกล และระบบจุดระเบิดเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.3 ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรง อัดลมระบบ โรตาร่ี 
คอมเพรสเซอร์(Rotary Compressor)
1.4 ฝอยละอองน้ ายาท่ีผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume  
Median Diameter) ของเม็ดน้ ายาไม่เกิน30 ไมครอน 
(ไม่น้อยกว่า 80 ของจ านวนเม็ดน้ ายาต้องมีขนาดเล็กกว่า 
30 ไมครอน) ในอัตราการพ่นไม่ต่ ากว่า 2 ลิตร/ช่ัวโมง
ท่ีระยะ3 เมตรจากหัวพ่นและมีเอกสารท่ีแสดงค่า VMD
 ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ บริษัทผู้ผลิต
1.5 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาเคมีติดต้ังอยู่
ภายนอกเปล่ียนได้สะดวก 
1.6 ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยวัสดุคงทนถาวรไม่เป็นสนิม 
ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ายาเคมี ปริมาตรของถังบรรจุ
น้ ายาเคมีไม่เกิน 5 ลิตร 
1.8 น้ าหนักเคร่ืองพ่นเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามัน
เช้ือเพลิง) ไม่เกิน 13 กิโลกรัม
1.9 มีอะไหล่และเคร่ืองมือประจ าเคร่ือง ดังน้ี 
(1) หนังสือคู่มือการใช้งาน 1 ชุด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(2) ชุดเคร่ืองมือซ่อมท่ีจ าเป็น 1 ชุด 
(3) กรวยเติมน้ ายาเคมีและกรวยเติมน้ ามันเช้ือเพลิงชนิดมี
ตะแกรงกรองแบบละเอียด 1 ชุด
1.10 เคร่ืองพ่นฝอยละออง (ULV)  สะพายหลังท่ีน ามาเสนอ
ต้องเป็นเคร่ืองท่ีอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เคร่ืองดัดแปลงเพ่ือ
ให้ได้ตามคุณลักษณะได้

13 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ - เคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ านวน 2 เคร่ือง 59,000 - 59,000 - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข เกษตร คุณลักษณะพอสังเขป - ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า ส านักปลัด

40 ลิตร/ช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า6 ลิตร ก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

14 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดต้ังไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 2,600,000 - - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข ยานพาหนะ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ส านักปลัด

และขนส่ง  -เป็นรถบรรทุกเทท้ายติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูง
สุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะ
บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค ตอนท้ายติดต้ังกะบะบรรทุก
ส่วนพ้ืนสร้างด้วยเหล็กชุบซ้ิงค์ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
3 ลบ.ม. สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยมี
คันโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอก
ไฮดรอลิคยกเทท้ายต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน มอก.935-2538 ชุดกะบะบรรทุกเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิดและประกอบจากโรงงานท่ี
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ 
การบริการซ่อมบ ารุง จ านวน 1 คัน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ - เตาเผาถ่านชีวมวลผลิตจากถัง จ านวน 1 ถัง - 32,100 - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข เกษตร คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ส านักปลัด

 1.เตาเผาถ่านชีวมวลผลิตจากถังฉนวนกันความร้อน
ท่ีมีการติดต้ังหอกระจายความร้อนภายในเตา เพ่ือเป็น
ช่องทางส่งความร้อนจากแหล่งเช้ือเพลิงไปสู่วัสดุท่ีใช้ท าถ่าน
 2. มีฝาปิดถังพรอมท่ีรัด
 3.ช่องใส่เช้ือเพลิงพร้อมแผ่นเหล็ก ส าหรับปิดหน้าเตา
บริเวณด้านล่างของเตา
 4.มีท่อระบายควันจ านวน 4 ท่อพร้อมระบบหล่อเย็น
เพ่ือให้ควันควบแน่นเป็นน้ าส้มควันไม้พร้อมท้ังช่องเก็บ
น้ าส้มควันไม้ ท่อระบายควันและระบบหล่อเย็นท าจาก
เหล็กกล้าไร้สนิม
 5.เทอร์โมมิเตอร์ 2 ต าแหน่งด้านบนและด่านล่างของเตา

16 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ - เคร่ืงตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง - 11,000 - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข เกษตร คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ส านักปลัด

1.เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ
2.ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1  สูบ 2 จังหวะ
3.ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4.เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5.ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว
6.ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ - เคร่ืองย่อยก่ิงไม้อเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง - - 260,000 - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข เกษตร คุณลักษณะพอสังเขป ส านักปลัด

- ระบบย่อยหยาบออกด้านข้าง, และมีระบบย่อยละเอียด
ผ่านตะแกรงรู 15 ม.ม. ลงช่องคายช้ินงานระหว่างล้อ
พร้อมเคร่ืองนยนต์ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
Platinum แบบดึงเชือก
- โครงสร้างจากเหล็กคุณภาพน้ าหนักประมาณ 60 ก.ก.
- มี 2 ล้อหลัง ขนาด 8 น้ิว ออกแบบเพ่ือการเคล่ือนย้าย
ท่ีสะดวก วงเล้ียวแคบ ล้อชนิดยางตัน
- ช่องคายช้ินงานด้านข้างเป็นบานพับ ปากสวิงปรับข้ึน
ลงได้ เม่ือต้องการปรับต้ังองศาการพ่นช้ินงาน
- เคร่ืองจักรออกแบบให้สามารถดึงวัสดุอัตโนมัติ
- ใบมีดท าจากเหล็กคุณภาพ ส่งโรงงานชุมแข็งมาตรฐาน
จ านวน 2 ใบ
- ก าลังการผลิต 100 - 2,000 ก../ช่ังโมง ข้ึนกับชนิด
วัสดุท่ีจะย่อย
ขนาด s รองรับ ก่ิงไม้สดเน้ืองแข็ง ประมาณ 1 - 1.5 น้ิว
- ก่ิงไม้สดเน้ือน่ิม ประมาณ 2-2.5 น้ิว
- ก่ิงไม้สดไม่มีแก่น ประมาณ 3-3.5 น้ิว
- ลูกมะพร้าวสด แห้ง ต้นกล้วย ทางปาล์ม ฟาง ผักตบชวา
เปลือกทุเรียน ทางมะพร้าวแห้ง ประมาณ 4.6.5 น้ิว 
- รับประกันโครงสร้าง  1 ปี ไม่รวมอะไหล่ส้ินเปลือง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน - ชุดตรวจจับอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรองผู้ป่วย 299,000 - - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข ส าหรับตรวจวัดอุณภูมิร่างกายบุคคล (Thermal Imagr) ส านักปลัด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. เคร่ืองตรวจจับระนาบโฟกัส Vox ท่ีไม่ได้ท าการกรอง
ความละเอียด： 256 * 192 ช่วงสเปกตรัม: 8μm ~ 14μm
เลนส์ความร้อน: 3.5 มม. / 7 มม  (อุปกรณ์เสริม)
NETD：<50 mK  มองเห็นได้： 1 / 2.8“ CMOS，1080P 
เลนส์มองเห็น： 4 มม. / 8 มม. ไฟเตือนไฟ, แตร 
ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 30 ℃ ～ 45 ℃
ความแม่นย าในการวัดอุณหภูมิ: ± 0.3 ℃.with blackbody ± 1 ℃ .
without blackbody
2. อุณหภูมิในการท าางาน: 40.0 ℃ (อุณหภูมิ 
ส่ิงแวดล้อม + 5.0 ℃ ~ 50.0 ℃) 
ความละเอียดอุณหภูมิ： 0.1 ℃ ความแม่นย าในการ
วัดอุณหภูมิ: ± 0.2 ℃ (จุดเดียว) ความคงตัวของ
อุณหภูมิ: ± (0.1 ～ 0.2) ℃ / 30 นาที
การแผ่รังสีท่ีมีประสิทธิภาพ: 0.97 ± 0.02
พลังงาน： 220VAC 50Hz อุณหภูมิและความช้ืน
: 0 ~ 40 ℃ / ≤80% RH 
3. NVR DHI-NVR5216-16P-I 1.0.01.23.12318
3.1) Alarm event access
3.2) Storage, query and playback of alarm video
3..3) Face recognition
3.4) Local display" 16/32Channel 
1U 16PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน > Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/ - - - - - ฝ่ายสาธาณณสุข
สาธารณสุข (ต่อ) H.264/MJPEG ส านักปลัด

> Max 320Mbps Incoming Bandwidth
> Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
> HDMI/VGA simultaneous video output
> 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EoC
4.Software DHI-DSSExpress-Base-License 
  4.1) Human body high temperature alarm access;
  4.2) Alarm event popup prompt"
จ านวน 1 ชุด

แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ - กล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์) จ านวน 1 ตัว - - 103,000 - - กองช่าง
และชุมชน คุณลักษณะพอสังเขป

-อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง -ก าลังขยาย 30 เท่า
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
-ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร
 ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
-ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
-ค่าตัวคูณคงท่ี 100  -ค่าตัวบวกคงท่ี 0
-ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator  มีช่วงการท างาน +/-3 ลิปดา
-เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 
ฟิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal 
Display) ท้ัง 2 หน้า ของตัวกล้อง
-แสดงค่ามุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ -ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) - - - - - กองช่าง
และชุมชน (ต่อ) ไม่เกิน 5  พิลิปดา

-ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
-ความไวของระดับฟองยาว 40 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
-สามารถแสดงผลท้ังเป็นมุมราบและเป็นมุมด่ิง
-มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้
เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ

19 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ - กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 45,000 - - - - กองช่าง
และชุมชน จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะพอสังเขป

-กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง -ก าลังขยาย 30 เท่า
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่ต่ ากว่า 42 มิลลิเมตร
-ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
-ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
-ค่าตัวคูณคงท่ี 100 -ค่าบวกคงท่ี 0
-ระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR  มีช่วงการท างาน +-3 ลิปดา
-เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา 
ฟิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD LCD (Liquid 
Crystal Display) ท้ัง 2 หน้าของตัวกล้อง
-แสดงค่ามุมท่ีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
-ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
-ความไวของระดับฟองยาว 30 ลิปดา / 2 มิลลิเมตร
หรือดีกว่า
-สามารถแสดงผลท้ังเป็นมุมราบและเป็นมุมด่ิง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานท่ีจะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 ขอประสาน
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ -มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้ - - - - -
และชุมชน (ต่อ) -ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

20 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ - ชุดเป้าปริซึมวัดระยะ  Myzox (For Topcon) - - - - 36,300
และชุมชน จ านวน 2 ตัว

คุฯลักษณะพอสังเขป
2.5 INCH PRISM MG-2500S Feature :
- Tilting knob can fix the prism angle
- Great vertical axis by high accurated machining
- High reflection rate by aluminum coated prism
- Un-foggy by aluminum coating on prism and sealed structure
- Height changeable on height adapter
จัดซ้ือราคาตามท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

21 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ 1.จัดซ้ือขาต้ังกล้องระดับ แบบอลูมิเนียมจ านวน 1 ตัว1. - - 1,500 - - กองช่าง
และชุมชน ขาต้ังท าจากวัสดุอลูมิเนียม

2. แป้นรองฐานท ามากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 125 
มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาต้ังขณะพับเก็บมีความยาว 0.95 เมตร
4. ปลายขาเหยียบท้ัง 3 ขาท าจากอลูมิเนียม
5. ขาต้ังท้ัง 3 ขา สามารถเล่ือนข้ึนและเล่ือนลงได้ พร้อม
ท้ังสามารถล็อคขาต้ังได้ตามความสูงท่ีต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการห้ิวไปใช้งาน

3,842,900 93,500 2,941,300 133,000 36,300รวม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



 
 

ส่วนที ่4  
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)  

(2)  



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลกึ ฯลฯ และอื่นๆ  

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก ้
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) ผลการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(1)  

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

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 
และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น  

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ   
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน)        
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)  

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที ่มีการนำเสนอปญัหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ข
ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงคเ์พื่อแก้ไขปัญหา  

(2)  



 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560                                                                                                                                                                                      
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ  

(1)  

9) ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
 

(1)  

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(65)  
(10) 

 

 สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0  

(10)  

 วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5)  

 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
น้ัน  

(5)  

 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

 ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว  

(5)  

 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียว ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นำไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถว้น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์ 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 



 
 

  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ 
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

     เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้วิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,       
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการ 
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง 
ปริมาณ 

     1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวดัจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    
ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนทีไ่มส่ามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
     2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการ 
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง 
คุณภาพ 

     1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
     2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

     1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 
     2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10  

 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

     ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด 
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง 
กับโครงการ 

      มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

     สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไรใครคือกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

     โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

     โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดการนำไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

     โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกิจไปสู่ Vale-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลีย่นจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นการ
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรยีบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

     โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้ 
หลักประชารัฐ 

     เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน 
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมี 
ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) 

     งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคญั 5 
ประการ จดัทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล   
( Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

     การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือ
ตำ่กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏ 
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน ( Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล ( 
effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

     ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เปน็เหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณใช้การวัดร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการเทียบกับจำนวนโครงการที่     
      จัดทำแผน 

    3.2 การวัดผลเชิงคุณภาพ 
    1) ใช้การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  2) ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการตั้งแต่ร่วมคิด  
          ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ 
    4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาผลการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นให้ความสำคัญกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใกล้ชิดของประชาชนและเห็นเป็นรูปธรรม แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน จึงควรให้
ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปทุกๆ ด้านพร้อมกัน 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 


