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ค าน า 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตลอดจนการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้
แผนพัฒนาท้องถิน่ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในป๎จจุบัน  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2566-
2570) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดให้กับประชาชน จึง
อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
2. แนวทางประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
    2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นป๎จจุบัน 
    2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบโดยเค้าโครง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  

3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
    3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



     3.2 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับป๎จจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -25670) โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; 
SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ 
     4.1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 และ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ให้เป็นป๎จจุบันก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. การก ากับดูแล 
    5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือ
เป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 5.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย ป๎ตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอ   นา
ทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจัดท า
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม 2564 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนดไว้เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง จึงได้มีการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน โดยได้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขป๎ญหาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการแก้ไขป๎ญหาความยากจนของ



ประชาชนในเขตต าบล โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยมี
เปูาหมายที่ส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติ และ ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นต าบล   
ปุาซาง ให้ส าเร็จตามที่ได้แถลงไว้ต่อประชาชนในเขตต าบลปุาซาง ให้อยู่ดีมีสุข โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด 
ให้เกิดประโยชน์และ ความคุ้มค่าสูงสุด เพ่ือแก้ไขป๎ญหาของท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับนี้   

           องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง 
         2 ธันวาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบลป่าซาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ตั้งอยู่ที่  138 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง โดยอยู่ห่างจาก

อ าเภอเวียงเชียงรุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตอ าเภอดอยหลวง 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ  เขตต าบลทุ่งก่อ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตอ าเภอพญาเม็งราย 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตต าบลทุ่งก่อ , ดงมหาวัน 

         เนื้อที ่
มีเนื้อที่ประมาณ 87.06 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,412.50 ไร่ ครอบคลุม 16 

หมู่บ้านพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลมีเนื้อที่ 6 ไร่ 72 ตารางวา 
              1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นพ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา สูงกว่าระดับน้ าทะเล 420 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ เป็นต้น และมีปุาไม้ที่อุดมสมบรูณ์ ต าบลปุาซางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ปุาชุมชน   มีแม่น้ าแม่เผื่อเป็นแม่น้ าสายหลักและมีล าห้วยในบางพ้ืนที่  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
- ฤดูหนาว 
- ฤดูร้อน 
- ฤดูฝน 
1.4 ลักษณะของดิน 
-เหนียวปนทราย 

 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีเขตการปกครองทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก 
  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ 
  หมู่ที่ 3 บ้านปุาซาง 
  หมู่ที่ 4 บ้านปุาซางเหนือ 
  หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหมากเอียก 
  หมู่ที่ 6 บ้านปุาสา 
  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้าง 
  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ 
  หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ 
  หมู่ที่ 10 บ้านประชาร่วมใจ 
  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง 
  หมู่ที่ 12 บ้านปุาซางบุนนาก 
  หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา 
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  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยหมากเอียก 
  หมู่ที่ 15 บ้านตาดควัน 
  หมู่ที่ 16 บ้านปุาซางดอยแก้ว 
  2.2 การเลือกตั้ง 
  ต าบลปุาซาง มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 1 เขต ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ 1 แบ่งเป็น 17 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้     หมู่ที่ 3 บ้านปุาซาง 

หมู่ที่ 4 บ้านปุาซางเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหมากเอียก   หมู่ที่ 6 บ้านปุาสา 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้าง  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ 
หมู่ที่ 10 บ้านประชาร่วมใจ  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 12 บ้านปุาซางบุนนาก 
หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยหมากเอียก   หมู่ที่ 15 บ้านตาดควัน 
หมู่ที่ 16 บ้านปุาซางดอยแก้ว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางผู้ดูแลผู้รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเขตที่ 1 
หมู่ที่ 1 นายภษิต  ศรีพรม 
หมู่ที่ 2 นายกะเส็ม  สุขเกษม  
หมู่ที่ 3 นายบรรทม ก๋าพรม 
หมู่ที่ 4 นายศรีสุดา นันต๊ะเสน 
หมู่ที่ 5 นายบุญทวี  วงศ์พระเลื่อน 
หมู่ที่ 6 นายสุพัตร ดวงสุวรรณ์ 
หมู่ที่ 7 นางสุภาวินี  พรมเทพ 
หมู่ที่ 8 นายดวงจันทร์  ดวงใจ 
หมู่ที่ 9 นายธนพงษ์  กาใจยา 
หมู่ที่ 10 นายพรชัย  ธิยะค า  
หมู่ที่ 11 นายกิตติศักดิ์  กองแก้ว 
หมู่ที ่12 นายฝน ศรีพรม  
หมู่ที่ 13 นางสาวสุชัญญา  ป๎ญโญกาศ 
หมู่ที่ 14 นายตา  วงค์ใจ 
หมู่ที่ 15 นายสันต์ชัย  พงษ์สิริโรจน์  
หมู่ที่ 16 นายสมหวัง   ใจน่าน 

3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 -5 ปี และการ
คาดการณ์ในอนาคต  

จ านวนหมู่บ้านและประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน 3,511  ครัวเรือน และ

มีความหนาแน่นของจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่  คิดเป็น 114 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลป่าซาง 

  ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรต าบลป่าซาง  

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านห้วยขี้เหล็ก 325 291 616 215 
2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ 283 333 616 213 
3 บ้านปุาซาง 263 283 546 217 
4 บ้านปุาซางเหนือ 272 285 557 255 
5 บ้านห้วยหมากเอียก 505 508 1,013 435 
6 บ้านปุาสา 405 415 820 363 
7 บ้านห้วยห้าง 242 265 507 222 
8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ 447 449 896 369 
9 บ้านนาเจริญ 264 257 521 221 

10 บ้านประชาร่วมใจ 237 246 483 169 
11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง 225 237 462 177 
12 บ้านปุาซางบุญนาก 245 223 468 168 
13 บ้านเนินไทรพัฒนา 346 341 687 226 
14 บ้านหมากเอียก 246 265 511 160 
15 บ้านตาดควัน 196 195 391 118 
16 บ้านปุาซางดอยแก้ว 337 327 664 285 

รวม 4,838 4,920 9,758 3,813  

 
     ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  :  เดือน พฤศจิกายน 2565 
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สรุปสถิติประชากรและครัวเรือนต าบลป่าซาง ปี  พ.ศ.2564 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2565 

 ประชากรทั้งหมดลดลง         66  คน 
 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น        156  ครัวเรือน 
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หมู่ท่ี 

ตารางเปลี่ยนแปลงของประชากรเพศชายในช่วงป ีพ.ศ. 2561-2562  

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านห้วยขี้เหล็ก 331 286 617 213 325 291 616 215 
2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต ้ 291 336 627 209 283 333 616 213 
3 บ้านปุาซาง 278 284 562 207 263 283 546 217 
4 บ้านปุาซางเหนือ 278 289 567 252 272 285 557 255 
5 บ้านห้วยหมากเอียก 519 509 1,028 429 505 508 1,013 435 
6 บ้านปุาสา 399 426 825 346 405 415 820 363 
7 บ้านห้วยห้าง 236 254 480 207 242 265 507 222 
8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ 449 455 904 361 447 449 896 369 
9 บ้านนาเจริญ 284 258 542 215 264 257 521 221 

10 บ้านประชาร่วมใจ 242 249 491 165 237 246 483 169 
11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง 230 235 465 171 225 237 462 177 
12 บ้านเวียงซางค า 248 228 476 163 245 223 468 168 
13 บ้านเนินไทรพัฒนา 339 335 674 222 346 341 687 226 
14 บ้านหมากเอียก 252 262 514 155 246 265 511 160 
15 บ้านตาดควัน 199 198 397 113 196 195 391 118 
16 บ้านปุาซางดอยแก้ว 327 318 645 229 337 327 664 285 

รวม  ( 16 หมู่บ้าน) 4,902 4,922 9,824 3,657 4,838 4,920 9,758 3,813 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 

00-04 170 163 333 51.05 48.94 
05-09 227 204 431 52.66 47.33 
10-14 200 269 469 42.64 57.35 
15-19 264 257 521 50.67 49.32 
20-24 252 273 525 48.00 51.80 
25-29 316 311 627 50.39 49.60 
30-34 301 279 580 51.89 48.10 
35-39 335 341 676 49.55 50.44 
40-44 440 392 832 52.88 47.11 
45-49 336 405 741 45.34 54.65 
50-54 440 443 883 49.83 50.16 
55-59 427 479 906 47.13 52.86 
60-64 367 389 756 48.54 51.45 
65-69 291 289 580 50.17 49.82 
70-74 151 162 313 48.24 51.75 
75-79 103 109 212 48.58 51.41 
80-84 73 70 143 51.04 48.95 
85-89 41 45 86 47.67 52.32 

90-94 14 23 37 37.83 62.16 

95-99 - 6 6 - 100.00 
100+ - 1 1 - 100.00 

รวม 4,748 4,910 9,369   
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จากการวิเคราะห์ปิระมิดประชากรต าบลป่าซาง พบว่า 

1.  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 50 - 54) ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาควรจัดท าในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

2.  ประชากรในช่วงวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 40 – 44ปี ) มีจ านวนเป็นล าดับที่สอง ซึ่งการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาควรจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่วัย
แรงงานอันจะส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การส่งเสริมความรู้ภาคประชาชนเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนการบรูณาการยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.  ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 60 -80+) ในป๎จจุบันมีสัดส่วนที่น้อยท่ีกว่าจ านวน
ประชากรทั้งหมด ซึ่งในการจัดสวัสดิการต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงไม่ยากนัก  

4.  ส าหรับประชากรในช่วงของเด็กก่อนวัยเรียน (ช่วงอายุ 0 – 4 ปี) นั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง สามารถรองรับในการดูแลและพัฒนาให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งใน
ป๎จจุบันได้ด าเนินการขยายการศึกษาในระดับอนุบาลเพ่ิมข้ึน 

5.  การคาดการการพัฒนาในอนาคตพบว่าประชากรในช่วงอายุ 40ปี ขึ้นไป มีจ านวน
ประชากรอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ท าให้มีแนวโน้มในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางจะต้องเตรียมการ
ที่จะดูแลในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุมากข้ึน 

กล่าวโดยสรุปการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการศึกษาเรื่องของขนาดช่วงวัย
ของประชากรในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้จัดแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมทั้งในป๎จจุบันและอนาคต    
ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางจะได้น าข้อมูลตามข้างต้นไปเป็นแนวทางในจัดท ายุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับข้อมูลเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จ านวน  1 แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 5 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง 

 
4.2สาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน จ านวน  2 แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 4 แห่ง 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า        ร้อยละ 100 
อาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 191  คน 

 
4.3 อาชญากรรม 

สถานีต ารวจ                                               จ านวน  1 แห่ง 
จุดตรวจ                                                    จ านวน 1 แห่ง 

 
    4.4 ยาเสพติด 

มีเครือค่าเฝูาระวังยาเสพติด 
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    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

สงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ 
สงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ 
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ 
สงเคราะห์บุตรแรกเกิด 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
             5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 

ถนนลูกรัง 82   สาย 
ถนนลาดยาง 15   สาย 
ถนนคอนกรีต 40   สาย 
สะพาน  26   แห่ง 

   
5.2 การไฟฟ้า 
-การขยายเขตไฟฟูา ป๎จจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ป๎ญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ป๎ญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชน 

5.3 การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีป๎ญหาในปีที่
ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดป๎ญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางได้แก้ไขป๎ญหาโดยการใช้เครื่อง
สูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขป๎ญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อ
มีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก แหล่งน้ าผิวดิน  

 

ฝาย 35   แห่ง 
บ่อน้ าตื้น 921 แห่ง 
บ่อโยธาฯ    9  แห่ง 
อ่างเก็บน้ า   5  แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง 

 
5.4 โทรศัพท์ 
ป๎จจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้

โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 
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ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอซึ่งมี  จ านวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวัน
อาทิตย ์ และมีท่ารถขนส่งนครชัย จ านวน ๑ แห่ง อยู่ที่ตลาดบ้านเหลื่อม ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน 

 -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 
 -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง 

 -  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมท านา ท าไร่ 
(ข้าวโพด ,มันสัมปะหลัง , ถั่วเหลือง) ท าสวน (ลิ้นจี่ ,ล าไย) ท าการเลี้ยงสัตว์ ประมง อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาค
บริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ 

6.1 การเกษตร 
กลุ่มเกษตรท านาปุาซาง จ านวน 16  กลุ่ม (หมู่ที ่1-16) 
กลุ่มลูกค้า ธกส. จ านวน 16  กลุ่ม (หมู่ที ่1-16) 
กลุ่มเลี้ยงโค จ านวน 11 กลุ่ม 
กลุ่มเลี้ยงสุกร จ านวน 2  กลุ่ม (หมูท่ี ่4 และ 5 ) 
กลุ่มท าไร่นาส่วนผสม จ านวน 2 กลุ่ม (หมู่ที ่10 และ11 ) 
กลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์ จ านวน 1  กลุ่ม 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1  กลุ่ม 

            6.2 การประมง 
-ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน

ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
           6.3 การปศุสัตว์ 
                  -การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด  โค สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
          6.4 การบริการ 

รีสอร์ท จ านวน  2  แห่ง 
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ จ านวน  2  แห่ง 

  6.5 การท่องเที่ยว 
               -ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางมีแหล่งท่องเที่ยว  วนอุทยานน้ าตกตาดสายรุ้ง แต่ได้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด 

6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   จ านวน  

5  แห่ง  และมีโรงฆ่าสัตว์  จ านวน  1  แห่ง 
 
 

-9- 



 
6.7  การพาณิชย์ 
1.ธนาคาร - 
2.บริษัท - 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - 
4.ร้านค้าต่างๆ 53 แห่ง 
5.ซุปเปอร์มาเก็ต - 
6.สถานีบริการน้ ามัน   1 แห่ง 
7.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - 
8.ตลาดสด - 
9.โรงฆ่าสัตว ์ 1 แห่ง 
10.อู่ซ่อมรถ 13 แห่ง 
   
    กลุ่มอาชีพ 
1.กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองและแปรรูปผ้า หมู่ที่ 1 
2.กลุ่มตัดเย็บผ้าแปรรูป หมู่ที่ 3 
3.กลุ่มสมุนไพรพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 3 
4.แปรรูปไม้ไผ่ เช่น สุ่มไก่ ฟ๎กมีด พาน อ่ืน ๆ 
5.กลุ่มท าลูกปะคบและยาดม หมู่ที่ 4 
6.กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 9 
7.กลุ่มท ากระเป๋าย่าม ,ดอกไม้ประดิษฐ์และพวงหรีด หมู่ที่ 12 
8.กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 13 
9.กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 13 
10.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากใยบัว หมู่ที่ 13 

 
6.8  แรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ 
๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามากแต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศป๎ญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัยป๎ญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ภาคการเกษตร                 ร้อยละ     61.85 
ภาคค้าขาย                     ร้อยละ       4.03 
รับจ้างทั่วไป                    ร้อยละ     32.60 
อ่ืนๆ     ร้อยละ       1.52 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 - ศาสนาพุทธ  
 - ศาสนาคริสต์  
 ข้อมูลวัด (ศาสนาพุทธ) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางมีวัดอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 13 วัด ได้แก่ 
1. วัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 9.วัดนาเจริญ หมู่ที่ 9 
2.วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 2 10.ส านักสงฆ์สันตินิมิตร หมู่ที่ 10 
3.วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 11.วัดทุ่งปุูมเปูง  หมู่ที่ 11  
4.วัดเวฬุวันวนาราม หมู่ที่ 4 12.วัดปุาซางบุนนาก หมู่ที่ 12 
5.วัดห้วยหมากเอียก หมู่ที่ 5 13.ส านักสงฆ์กลองชัยสันติธรรม หมู่ที่ 13 
6.วัดศิริมังฆราราม หมู่ที่ 6 14.วัดหมากเอียก หมู่ที่ 14 
7.วัดชัยมงคล หมู่ที่ 7 16.วัดปุาซางดอยแก้ว หมู่ที่ 16 
8.วัดหมากเอียก หมู่ที่ 8  
  
 ข้อมูลโบสถ์ (ศาสนาคริสต์) 
1.ศริสตจักรบ้านตาดควัน หมู่ที่ 15 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยกู่  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษาออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม   

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก, สานแห 

ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนบ้าน 

 7.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในต าบลวังโพธิ์ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ตุงล้านนา,แจ่วบอง,การ
ทอผ้าไหม ซึ่งประชาชนเริ่มหันมาท าไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มผู้สูงอายุ 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า  
 ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ าในเขตต าบลป่าซาง 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า สถานที่ตั้ง 
เนื้อที่โดย 

ประมาณ (ไร่) 
1 อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก หมู่ 1 ห้วยขี้เหล็ก 200 
2 สระน้ าโรงเรียนอนุบาลปุาซาง หมู่ 1 ห้วยขี้เหล็ก 1 
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3 ร่องควาย หมู่ 2 ห้วยขี้เหล็กใต้ 2 
4 ห้วยขี้เหล็ก หมู่ 2 ห้วยขี้เหล็กใต้ 10 
5 ร่องแย่ง หมู่ 3 ปุาซาง 10 
6 ร่องดู่ หมู่ 3 ปุาซาง 5 
7 ห้วยแม่เผื่อ หมู่ 3 ปุาซาง 10 
8 ล าห้วยหมอปลา หมู่ 4 ปุาซางเหนือ 10 
9 ล าห้วยโปุงเงี่ยม หมู่ 4 ปุาซางเหนือ 10 

10 ห้วยปูแกง หมู่ 5 ห้วยหมากเอียก 62 
11 ห้วยแม่เผื่อ หมู่ 5 ห้วยหมากเอียก 60 
12 ห้วยตาเหลือง หมู่ 5 ห้วยหมากเอียก 10 
13 ร่องโจ้ หมู่ 6 ปุาสา 6 
14 ร่องไผ่ หมู่ 7 ห้วยห้าง 11 
15 ห้วยดินด า หมู่ 7 ห้วยห้าง 6 
16 ห้วยห้าง หมู่ 7 ห้วยห้าง 11 
17 สระน้ าสาธารระห้วยห้าง หมู่ 7 ห้วยห้าง 1 
18 สระน้ าโรงเรียนห้วยห้าง หมู่ 7 ห้วยห้าง 1 
19 ห้วยทรายขาว/ห้วยสวนเมี่ยง/ห้วยหมากเอียก หมู่ 8 ห้วยหมากเอียกเหนือ 300 
20 อ่างเก็บน้ าห้วยหมอปลา หมู่ 9 นาเจริญ 150 
21 ฝายน้ าล้นห้วยหัวทุ่ง หมู่ 9 นาเจริญ 160 
22 ห้วยกว้างปลา หมู่ 9 นาเจริญ 25 
23 ห้วยกว้างปลา หมู่ 10 ประชาร่วมใจ 3 
24 ห้วยขี้เหล็ก หมู่ 11 ห้วยขี้เหล็กกลาง 11 
25 ห้วยสวนเหมื้ยง หมู่ 12 ปุาซางบุนนาค 20 
26 ร่องเหย่ง หมู่ 12 ปุาซางบุนนาค 52 
27 ห้วยแม่เผื่อ หมู่ 12 ปุาซางบุนนาค 10 
28 หนองปูายาง หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 26 
29 ห้วยไม้ฆ้อง หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 20 
30 อ้างห้วยแม่เลียบน้อย หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 12 
31 หนองปูุโทน หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 13 
32 ห้วยแม่เผื่อตนบน หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 32 
33 อ่างเก็บน้ าหนองบัว หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 72 
34 อ่างเก็บน้ าหนองมน หมู่ 13 เนินไทรพัฒนา 45 
35 ห้วยแม่เผื่อ หมู่ 14 บ้านหมากเอียก 37 
36 ห้วยน้ างาม หมู่ 14 บ้านหมากเอียก 30 
37 ห้วยโปุง หมู่ 14 บ้านหมากเอียก 30 
38 ห้วยตาเหลือ หมู่ 14 บ้านหมากเอียก 20 
39 สระน้ าโรงเรียนบ้านหมากเอียก หมู่ 14 บ้านหมากเอียก 1 
40 ล าห้วยหมอปลา หมู่ 16 ปุาซางดอยแก้ว 5 
41 สระน้ าโรงเรียนปุาซางเหนือ หมู่ 16 ปุาซางดอยแก้ว 2 งาน 
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9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางมีปุาไม้  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางมีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ป๎ญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินน้ าจืด หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ 
ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
ป๎ญหาคือยังไมส่ามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญา องเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ  

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
1. ด้านความม่ันคง   
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ๎่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขป๎ญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝ๎งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)    
วิสัยทัศน์ :  “ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา Logistics  รองรับการเชื่อมโยง  NSEC  ตาม กรอบความร่วมมือ GMS  และ  AEC  
1.1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain 
1.2 ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ า  ทางอากาศ  
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล  
1.4 จัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนา เอกชน กับต่างประเทศ       

           2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  
 2.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 
 2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน  ทั้งใน และต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการพัฒนา SMEs  โดยการอบรมนักธุรกิจ  การหา แหล่งเงินทุน  และพันธมิตรทางการค้า 
 2.4 ส่งเสริมการสนับสนุนมีการลงทุนทางภาคการเงินการธนาคารในเมืองชายแดน ทั้งในและ

ต่างประเทศ   
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.1 สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการค้า การลงทุน Logistics  
3.2 กระตุ้นเอกชนให้มาลงทุนในกลุ่มจังหวัด/ประเทศเพ่ือน บ้าน GMS  
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในประเทศ  เพ่ือรองรับ AEC 
3.4 บริหารจัดการกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3.5 ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ใน

ระดับอุดมศึกษาและบุคลากรภาคการผลิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1 ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด  
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เศรษฐกิจหลักที่มีการผลิตในปริมาณมาก  

(Mass Goods) 
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1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุง คุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองผู้บริโภค  

1.4 พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีศักยภาพในการ แข่งขันตามแนวทาง Productivity    

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้าง นวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อ เพ่ิมมูลค่าและลดป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
  2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร  

2.1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้าน เทคโนโลยี  การเกษตรในพ้ืนที่โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

2.2 พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กร เกษตรกร  โดยระบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

2.3 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและ ผู้ประกอบการ  
2.4 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร  

3.2 สร้างช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร  เฉพาะกลุ่ม (Niche Goods) 
  3.3 การส่งเสริมให้มีศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้าการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส่ง    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
 1.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องใน

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระหว่าง กลุ่มจังหวัด  
1.2 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ใน ลักษณะกลุ่ม Long Stay กลุ่ม 

Ecotourism กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ การศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ กลุ่ม MICE 
2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ เชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้าน GMS 
2.1 ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงตอนบน 

(GMS)    
2.2 สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพ่ิมสมรรถนะ องค์กรของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาด 
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล 

  3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
3.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ความสะอาด ความปลอดภัย และ

ประทับใจ  
3.4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว  
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4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค  
4.2 พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าและบริการ ทางการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.1 ส่งเสริมการจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบนความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชนและนักวิชาการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ  
2.1 แก้ไขป๎ญหาการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด   
2.2 ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนในพ้ืนที่ปุาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มี

อาชีพและรายได้ เพ่ิมขึ้น เพื่อแก้ไขป๎ญหาการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว    
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี GIS, 

MIS 
  3.1 จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ   

3.2 ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลในระบบสารสนเทศไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
4.1 ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน ชุมชนในการ

ปูองกันแก้ไขป๎ญหาหมอกควัน และไฟปุา   
4.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ สาธารณภัย

ต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมการ เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือปูองกัน ประชาชนจากสาธารณภัย    

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)  
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า 

การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 
และ GMS 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการ สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ  

3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ  

4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพโดย
ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิติบุคคล 
ตัวช้ีวัด 
1. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 20% ต่อปี 
2. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึน 12 % ต่อปี 
3. จ านวนนิติบุคคล (หจก./บริษัท) 
4. มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ ส าคัญเพ่ิมข้ึนมูลค่าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ืออ านวยความ สะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ 

ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม ประเทศอาเซียน  + 6 และ GMS          
2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
3. พัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 
4. พัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตรส าคัญของจังหวัด 
2. เพื่อเพ่ิมสัดส่วนสินค้า เกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ ส าคัญเพ่ิมข้ึนมูลค่าสินค้า เกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ  

ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด ส้ม โอ ยางพารา ปลานิล โคเนื้อ 
2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ ฟาร์มของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร

ปลอดภัย ต่อจ านวน แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจ จากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์หรือหน่วยงาน ภายนอก 
(ข้าว ชา กาแฟ ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด ส้มโอ ปลานิล โคเนื้อ) 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงของอาหาร 
3. ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาระบบตลาด 
4. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการ ท่องเที่ยว 
2. เพื่อเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
4. เพื่อเพ่ิมจ านวนกลุ่มภูมิ ป๎ญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวน นักท่องเที่ยว 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง ต่อปี 
4. จ านวนปราชญ์ล้านนาและภูมิ ป๎ญญาสาขาต่างๆได้รับการ ส่งเสริมสืบสานและสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึน 2 

สาขา/ปี 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เกิด

การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN +6, +3 
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ิม

ศักยภาพ บุคลากรสู่สากล 
3. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิป๎ญญา เพื่อเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนบริการ โลจิ

สติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อแก้ไขป๎ญหาความยากจน 
2. เพื่อแก้ไขป๎ญหาด้านที่อยู่ อาศัยของครัวเรือนที่ไม่มีความ มั่นคงและไม่เหมาะสม 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของประชาชน 
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ แรงงาน 
5. เพื่อแก้ไขป๎ญหาสังคม และ ลดความเหลื่อมล้ า 
ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนปราชญ์ล้านนาและภูมิ ป๎ญญาสาขาต่างๆได้รับการ ส่งเสริมสืบสานและสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึน 2 

สาขา/ปี 
2.ร้อยละของจ านวนครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า เกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีป๎ญหา ด้านที่อยู่อาศัยได้รับการแก้ไข และให้การช่วยเหลือ 
4.จ านวนปีการศึกษาของ ประชากรโดยเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน (อายุ 15 - 59 ปี) 
5.สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยม ปลายระหว่างสายสามัญต่อ สายอาชีพ 
6.อัตราการคลอดในหญิง อายุ 15-19 ปีลดลง (ไม่น้อยกว่า ร้อยละต่อปี) 
7..ร้อยละของผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีคน ดูแลได้รับการช่วยเหลือ 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมน าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต 
2. พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มี ความมั่นคงและเหมาะสมในการอยู่อาศัย 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับ โอกาสและมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
4. ส่งเสริมการมีงานท าของก าลังแรงงานจากสาย การศึกษาให้สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองเพื่อสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และแก้ไข ป๎ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ แก้ไขป๎ญหาขยะ 
4. เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี รองรับการ เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกในภาคพลังงาน 
6. เพ่ือปูองกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัยพิบัติ 
7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ แก้ไขป๎ญหาไฟปุาและหมอก ควัน 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยึดคืน ได้ (ไร่) 
2. จ านวนพื้นที่ปุาธรรมชาติที่ ได้รับการฟ้ืนฟู (ไร่) 
3. ร้อยละที่ลดลงของ หมู่บ้านที่ประสบป๎ญหาขาด แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งต่อปี 
4. คุณภาพน้ าตามการ ประเมินระบบ BMWP Score 
5. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สี เขียวในเขตเทศบาล/องค์การ บริหารส่วนต าบล 
7. ร้อยละที่ลดลงของการใช้ พลังงานต่อปี 
8. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการ ใช้พลังงานทดแทนต่อปี 
9. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้าใจความเสี่ยงภัยที่ ตนเองเผชิญอยู่ และมีแผน เตรียมรับมือ

ภัยพิบัต ิ
10. ร้อยละที่ลดลงของจุด พิกัดความร้อน (Hotspots 
11. หมู่บ้านปลอดการเผา (ช่วง 60 วันอันตราย) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง ชีวภาพ ให้มั่นคง 

พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล 
2. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
3. ส่งเสริส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ให้กับ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายา เสพติดและ สร้างหมู่บ้าน/ ชุมชน ให้มั่นคง ปลอดภัยยา เสพติดด้วย

กลไกและ กระบวนการของประชารัฐ 
2. ลดป๎ญหาอาชญากรรมและป๎ญหาสังคม 
3. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของ หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง ในการรักษาความ มั่นคงและความสงบ

เรียนร้อย ในพื้นที่ภายในและพ้ืนที่ตาม แนวชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวน หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝูาระวัง มาก (หมู่บ้านสีแดง) ในการ แพร่ระบาดยาเสพ

ติดต่อ จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง 
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2. ร้อยละของจ านวน หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝูาระวัง ทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการ เผยแพร่ระบาดยา
เสพติดต่อ จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละความส าเร็จของ การปราบปรามจับกุมผู้กระท า ผิดตามข้อมูลด้านการข่าว เพิ่มขึ้น 
4. จ านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพ ติดที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู แล้ว กลับมาเสพอีกลดลง 
5. ระดับความส าเร็จในการ จับกุมผู้กระท าผิด คดีอาญา 3 กลุ่ม 
6. ร้อยละความส าเร็จของ การตรวจสถานประกอบการ และจุดเสี่ยงเพ่ือปูองกันป๎ญหา การค้ามนุษย์

และป๎ญหาสังคม อ่ืนๆ 
7.  ร้อยละความส าเร็จของ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ การตอบสนองตามเวลาที่ ก าหนด 
8. ร้อยละผลการประเมิน ความโปร่งใสและความ น่าเชื่อถือของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มขึ้น 
9. ร้อยละจ านวนอุบัติเหตุทาง ถนนตลอดทั้งปีลดลง 
10. จ านวนกลุ่มพลังมวลชนผู้ มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐใน การสร้างความเข้มแข็งให้กับ หมู่บ้าน/

ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
11. ร้อยละจ านวนหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่มี ชรบ. ต่อจ านวน หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครอง

ท้องที่เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
1. ด าเนินการตามแผนประช ารัฐร่วมใจสร้างหมู่บาน/ ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
2. พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมใน การปูองกันและแก้ไข ป๎ญหาอาชญากรรมและ 

ป๎ญหาความม่ันคงด้านต่าง ๆ 
3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็น ธรรมภาคประชาสังคม 
4. ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

ลดอตัราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง รูปแบบใหม่ 

และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาค ประชาชน 
6. การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ ปูองกัน

และแก้ไขป๎ญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.

2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ

เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และป๎ญหาแรงงานต่าง

ด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขป๎ญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
1.5 นโยบายรัฐบาล  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จะได้แถลงต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557  
แนวทางการแก้ป๎ญหาของประเทศไทย 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศเมื่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดังนี้ 
ระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไข

ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 
เดือน ตลอดจนได้ เร่งแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งน าความสงบสุข ความสงบ 
กลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่  

ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) การ
เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีชุดนี้หลังจาก
นั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการ พิจาณาหรือแก้ไขป๎ญหา
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
และคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ  สังคมอันมั่นคง
ให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่  
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ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการ จัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถือ
เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับป๎จจุบัน ได้
ก าหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ  

1) การบริหารราชการแผ่นดิน  
2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ  
3) การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ดังนี้ 
  1. นโยบายการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่าม
ใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอัน
จะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนในที่สุด 
              2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขป๎ญหาเส้นแขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่ง
แก้ไขป๎ญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมป๎ญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายป๎ญหาได้พัฒนาและเสริมสร้างของ
กองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอด
พ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการ
ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณา
การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
              3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะ
หน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการค้า
มนุษย์ รวมถึงป๎ญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศ
และเด็ก และป๎ญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวัง
ตรวจสอบ ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
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ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดย
จัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียนจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ป๎ญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการ
รุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกัน
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย 
แก้ไขป๎ญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
              4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพใน
พ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขา
ชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝ๎งคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
              5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพพัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการ
กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ป๎ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และป๎ญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม 
              6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขป๎ญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่
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ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
              ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูร
ณาการงประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนใน
ระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็นโครงการลง
ร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาด
การเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องป๎จจัยการ
ผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดย
พิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ี
จะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการให้
มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
              ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ป๎ญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและป๎ญหาขาดแคลน
น้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 
ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ใน
เวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทรวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับป๎จจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและ
คมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดย
ปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการ
ขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝ๎่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง ท่าเรือชายฝ๎่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้
ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย 
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หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและ
การบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขป๎ญหาและฟ้ืนฟู
กิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ป๎จจุบันในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน  2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถ
แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงาน
ส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
             7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าว เบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และ
บ้านคลองใหญ่ 
        8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา 
และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด 
ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
              9.  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขป๎ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตทีเด่นของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น 
ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐานและพัฒนา
ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
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เด็ดขาด 
            10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะ
เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ป๎ญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ  ในการปฏิบัติราชการ  

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบ
จากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับการปูองกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาสการ
ก่อการร้ายสากลยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ 
   ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
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8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในป๎จจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญํู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรม
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
1.7 ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ โมเดล “ประเทศไทย 1.0” 

ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปสู่โมเดลป๎จจุบัน “ประเทศ
ไทย 3.0”ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือในป๎จจุบันเรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติคือ 

 
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
2. เปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในป๎จจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่

เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
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เปูาหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางข้ัน
สูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศท่ีมีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไก
ต่างๆ เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่  
        1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
        2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
        3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
        4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ป๎ญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝ๎งตัว 
        5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

1.8 ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 

ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่าย
คมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ การขยายตัวของชุมชน
ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีส าระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและการค้า บริเวณ
ชายแดนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

2) ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของภูมิภาค  
3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชลประทานให้มีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์ต่อการเกษตร การอยู่

อาศัย และการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้

มาตรฐาน  
5) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว  
6) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์ และ

โบราณคดี  
7) ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและแหล่งอุตสาหกรรมชุมชน  

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

"  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้แก่ประชาชนให้พร้อมรองรับเออีซี เป็นเวทีเรียนรู้ดูแลผู้สูงวัย เยาวชน
รุ่นใหม่ใส่ใจสืบสานภูมิป๎ญญาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน" 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลป่าซาง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3. มีแหล่งน้ าการเกษตรเพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 
2. จ านวนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้รับการก่อสร้าง 
3. ร้อยละของเกษตรกรมีน้ าส าหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ 
ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 18 สายทาง 
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2. มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 5 แห่ง 
          3. เกษตรกรมีน้ าส าหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 70 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการคมนาคม ภายในจังหวัด 

กลยุทธ์ 1.2  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 4 ภาคเหนือตอนบน 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่ม

น้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิ

สติกส์ เชื่อมโยง  กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6  และ GMS 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด( พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 2. แหล่งท่องเที่ยวในต าบลได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
 3. ครัวเรือนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 4. มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต  
 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชาชนอาชีพและรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 ต่อปี ร้อยละ 95 (ตามข้อมูล จปฐ.). 
 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู  
 3. ร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษ 
 4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
 ค่าเป้าหมาย 
 1. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 
 2. ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคงจ านวน 8 หลัง 
 3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 100 
 4. ประชาชนทีประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
 5. อัตราการเกิดคดีต่างๆเก่ียวกับยาเสพติดมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อไป 
 6. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นปีละ 5 กิจกรรม 
 7. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี
ละ 5 กิจกรรม 
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 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ร้อยละ 80  
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากลสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ 
ไม่มีงานท า เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ มีงานท าและมี
รายได้เพ่ือการยังชีพ 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 ความเชื่อมโยง 
 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย  พ.ศ.2561-2564  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพโดยด ารง
ฐานวัฒนธรรมล้านนา 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  เป้าประสงค์ 
 1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  
 2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
          3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า  
          4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  
 5. ประชาชนมีสุขภาพดี  
 ตัวช้ีวัด  
 1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  
 2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
 3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า  
 4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  
 5. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนลดลง  
 ค่าเป้าหมาย  
 1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 100  
 2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ร้อยละ 100  
 3. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเ้รียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100  
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 4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ร้อยละ 90  
 5. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี  
 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 3.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่มีความ หลากหลายนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ์ 3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
ค านึงถึงภูมิป๎ญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา  
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและ ทั่วถึง  
กลยุทธ์ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย ส าหรับเด็ก
และเยาวชน ในการรับ ข่าวสาร เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  
กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
ความเชื่อมโยง  
1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561-2564  
ยุทธศาสตร์ที่4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับเงินสวัสดิการตามนโยบายของรัฐ  
 2. ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคง 
 3. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี 
 4. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทันเวลาและมีความปลอดภัย 
 5. ป๎ญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
 6. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
 7. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดได้รับเบี้ยยังชีพ  
 2. จ านวนผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคง 
 3. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลมีพัฒนาการท่ีดี  
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 4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย 
 5. ร้อยละของคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง  
 6. จ านวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 7. จ านวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  
 ค่าเป้าหมาย 
 1. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 
 2. ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคงจ านวน 8 หลัง  
 3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 100 
 4. ประชาชนทีประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
 5. อัตราการเกิดคดีต่างๆเก่ียวกับยาเสพติดมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อไป 
 6. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นปีละ 5 กิจกรรม 
 7. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี
ละ 5กิจกรรม 
 8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ร้อยละ 80  

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ 4.2  สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร 

และมี สภาพแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ 4.3  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม  
กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 4.6 ส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ 4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ 4.8 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
กลยุทธ์ 4.9 เสริมสร้างจิตส านึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ 4.10 ส่งเสริมระบบการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาต าบล 
กลยุทธ์ 4.11 พัฒนาความรู้ ส่งเสริมประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ  

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : .ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การรักษาความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ 
 1. พื้นที่ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2. ป๎ญหาขยะได้รับการควบคุม แก้ไข 
 3. มีการจัดท าฝายต้นน้ าเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2. จ านวนกิจกรรมการแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ 
 3. จ านวนฝายต้นน้ า 
 ค่าเป้าหมาย 
 1. ชุมชนมีการบริหารจัดการปุาชุมชน 18 หมู่บ้าน 

2. จัดกิจกรรมแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ จ านวนปีละ 2 กิจกรรม 
 3. จัดท าฝายต้นน้ าปีละ 3 แห่ง 
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขป๎ญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 กลยุทธ์ 5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของปุา  
 ความเชื่อมโยง 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 22 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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4. แผนพัฒนาจังหวัด เชียงราย พ.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 เป้าประสงค์ 
 1. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 .ประชาชนในต าบลมีส่วนร่วมการการจัดท าแผนพัฒนา 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 90 
 2. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ร้อยละ 60 
 ค่าเป้าหมาย 
 1. การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ร้อยละ 60 
 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
- 
4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์หลัก คสช. 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท. 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง(Strength : S), จุดอ่อน (Weakness : W), โอกาส (Opportunity : O)  
อุปสรรค (Threat : T)  ของต าบลป่าซาง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง  ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง และมีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ที่ คสช.ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง จึงได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน
ป๎จจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จ าแนกประเด็นการ
วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
1. มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกันทั่วถึงทั้งต าบล เป็นโครงข่ายครอบคลุมเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก 

ถนนรองท าให้ ประชาชนสามารถติดต่อถึงกันได้ง่าย  
2. มีบุคลากรของต าบลที่มีความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง สามารถเป็นแหล่งน้ า ในการก่อสร้างระบบประปาได้  
จุดอ่อน (Weakness : W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีดังนี้ 
1. มีพ้ืนที่กว้าง และเป็นพื้นที่สูง เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกรังท าให้การพัฒนา

ยังไม่ทั่วถึง 
2. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
โอกาส (Opportunity : O) เอื้อต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
1. ประชาชนให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3. นโยบายของรัฐบาลและการให้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
อุปสรรค (Threat : T) 
1. การถ่ายโอนภารกิจ บางภารกิจ ยังไม่สามารถถ่ายโอนมายังท้องถิ่นได้ เช่น ถนนบางสาย และ

สิ่งก่อสร้างบางอย่างไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของต าบล ท าให้เมื่อเกิดป๎ญหา เช่น เกิดการช ารุดท าให้ ต าบลไม่
สามารถเข้าไปด าเนินการกับสิ่งก่อสร้างนั้นโดยตรง เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของต าบล  

2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
3. พ้ืนที่ต าบลปุาซางส่วนใหญ่เป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ  สภาพช ารุดเสียหายหลายเส้นทางหากท าการ

ก่อสร้างหรือซ่อมแซมต้องแจ้งขออนุมัติหรือขออนุญาตก่อนด าเนินการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า 

4. ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย  แผ่นดินไหว ท าให้ถนนหลายสาย ช ารุด ตลิ่งพัง ดินสไลด์ 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนา  ดังนี้ 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีชื่อเสียง เช่น วนอุทยานน้ าตกตาดสายรุ้ง 
2.มีผลิตภัณฑ์ชุมชนจ าหน่าย เช่น กลุ่มทอตุงล้านนา,ทอผ้าไหม 
5. ประชาชนมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เช่น ความรู้ด้านสมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน การถนอมอาหาร แปรรูป

อาหาร ภูมิป๎ญญาด้านดนตรีพื้นเมือง ดนตรีพ้ืนบ้าน  การฟูอนร า การละเล่น ต่างๆ การจักสาน การทอผ้า ป๎กผ้า 
ฯลฯ 

6. ต าบลปุาซางมีสภาพทางกายภาพ  เป็นที่ราบระหว่างภูเขา   
7. เกษตรกรมีความรู้ความช านาญด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นอาชีพที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
8. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร  
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จุดอ่อน (Weakness : W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตร 

1. ขาดงบประมาณส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และงบประมาณส าหรับ
สิ่งก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

2. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพย์สินถูกท าลาย อันเกิดจากการกระท าของนักท่องเที่ยวบางคน 
3. ประชาชนขาดความรู้ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโฮมเสตย์ 
4. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต าบลปุาซางไม่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ท าให้เกิดป๎ญหาด้านการ

สื่อสาร 
5. การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพยังไม่ดี ท าให้กลุ่มอาชีพในต าบลปุาซาง ยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
6. ต้นทุนการผลิตสินค้าด้านเกษตรสูง เช่นปุ๋ยมีราคาแพง เครื่องจักรราคาแพง 
7. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ยังขาดความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์  
8. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
โอกาส (Opportunity : O)  
1. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในต าบลปุาซาง มีโอกาสได้รับการพัฒนา เช่น 

การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
2. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง ท าการเกษตรแบบ

พอเพียง 
3. สภาพอากาศ ที่มีครบทั้ง 3 ฤดูกาล ท าให้เกษตรกรสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ได้ตามความเหมาะสม

ของทุกสภาพอากาศ ผลผลิตทางการเกษตรมีหลากหลาย และยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคอ่ืนๆน ามา
ปลูกในพื้นที่ได้อีกด้วย 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้นายทุนจากต่างประเทศ และในประเทศเข้ามาลงทุนในจังหวัด
เชียงราย ท าให้ประชาชนมีงานท า 

อุปสรรค (Opportunity : O) 
1. ความผันแปรของระบบเศรษฐกิจโลก 
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ท าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่

ต่อเนื่อง 
3. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า  

 
3. ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษา มี ดังนี้  
1. มีสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง ท าให้เด็กมีสถานที่เรียน  
2. โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล มีความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกัน  
3. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ  
4. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ท าให้เด็กสามารถหาความรู้ได้ง่าย 

และรวดเร็ว  
จุดอ่อน (Weakness:W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการศึกษามีดังนี้  
1. พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา เส้นทางคมนาคมไม่ดี ถนนเป็นลูกรัง ฤดูแล้งเป็นฝุุนละออง ฤดูฝนเป็นโคลน ท าให้

การสัญจรของครู และ นักเรียนมีความยากล าบาก  
2. ฐานะที่ยากจน ท าให้เด็ก เยาวชน ไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  
3.บุคลากรทางการศึกษายัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
4. งบประมาณ ที่ได้รับจากต้นสังกัด มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
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5. พ้ืนที่สูง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้  
6. สื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
7. ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เป็นชนเผ่าต่าง ๆ  
โอกาส (Opportunity:O) ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษา  
1. นโยบายของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อเด็ก เยาวชน ท าให้โรงเรียนในเขตต าบลได้รับการอุดหนุน

งบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง  
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐต้อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

ทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมและปลูกฝ๎งความรู้และจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ  

3. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อม กัน  

อุปสรรค (Threat:T) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการศึกษา  
1. ระบบการเมืองไม่มั่นคง ไม่มีเสถียรภาพ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ท าให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย เกิด

ความไม่ต่อเนื่องของการ พัฒนา  
2. การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ยังไม่ได้ถูกถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม ่สามารถเข้าไปจัดระบบการศึกษา หรือ ส่งเสริมด้านการศึกษาได้อย่าง
เต็มที ่ 

3. ระเบียบกฎหมาย ที่ก าหนดให้คนที่มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์รับการบริการขั้นพ้ืนฐานจากรัฐ ประชาชน
ต าบลแม่ยาวส่วนหนึ่งยังไม่มีสัญชาติไทย จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4.ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนา ดังนี้  
1. มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีพอสมควร ท าให้การสัญจรได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ

สัญจรได้ท้ังทางบกและ ทางน้ า ท าให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย  
2.มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าโอท็อป เช่น กลุ่มทอผ้าไหม  
3. ประชาชนมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เช่น ความรู้ด้านสมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน การถนอมอาหาร แปรรูป

อาหาร ภูมิป๎ญญาด้านดนตรีพ้ืนเมือง การจักสาน การทอผ้า ป๎กผ้า ฯลฯ  
 
6. ต าบลปุาซางมีสภาพทางกายภาพ เป็นที่ราบ มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ าแม่เผื่อ 
7. เกษตรกรมีความรู้ความช านาญด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นอาชีพที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  
8. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร  
จุดอ่อน (Weakness : W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 

การเกษตร  
1. ขาดงบประมาณส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และงบประมาณส าหรับ

สิ่งก่อสร้างเพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
2. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพย์สินถูกท าลาย อันเกิดจากการกระท าของนักท่องเที่ยวบางคน  
3. ประชาชนขาดความรู้ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโฮมเสตย์  
4. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุาซางไม่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ท า

ให้เกิดป๎ญหาด้านการสื่อสาร  
5. การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพยังไม่ดี ท าให้กลุ่มอาชีพในต าบลปุาซาง ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  
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6. ต้นทุนการผลิตสินค้าด้านเกษตรสูง เช่นปุ๋ยมีราคาแพง เครื่องจักรราคาแพง  
7. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ยังขาดความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์  
8. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
โอกาส (Opportunity : O)  
1. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง ท าการเกษตรแบบ

พอเพียง  
2. สภาพอากาศ ที่มีครบทั้ง 3 ฤดูกาล ท าให้เกษตรกรสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ได้ตามความเหมาะสม

ของทุกสภาพอากาศ ผลผลิตทางการเกษตรมีหลากหลาย และยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคอ่ืนๆน ามา
ปลูกในพื้นที่ได้อีกด้วย  

3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้นายทุนจากต่างประเทศ และในประเทศเข้ามาลงทุนในจังหวัด
เชียงราย ท าให้ประชาชนมี งานท า 

อุปสรรค (Opportunity : O)  
1. ความผันแปรของระบบเศรษฐกิจโลก  
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ท าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่

ต่อเนื่อง  
3. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 

 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนา  ดังนี้ 
2.1 มีการรวมกลุ่ม ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มอาชีพ 
2.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล และมี

กองทุน สปสช. สามารถบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในต าบลปุาซาง 
2.3 มีอปพร.ประจ าหมู่บ้าน สามารถช่วยเหลือประชาชนด้านงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยได้  
2.4 ต าบลปุาซางมีประชาชนมีชนเผ่า แต่ละชนเผ่ามีฝีมือด้านหัตถกรรม เช่น ป๎กผ้า ทอผ้า จักสาน ซึ่งมี

ลักษณะ  โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 
2.5 องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ ส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ ฯลฯ 

2.6 ประชาชน มีความเอ้ืออาทร การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถึงแม้จะมีความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธ์  
ภาษา วิถีชีวิต 

2.7 มีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม 
2.8 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  หน่วยงานรัฐ  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วน

ร่วม 
2.9 การขยายตัวของ สื่อ  เทคโนโลยี  เป็นโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสาร มีความรู้ที่จะน ามาพัฒนา 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางอย่าง ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนัก   
3. ป๎ญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ ทั้งผู้ค้า และผู้เสพ เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีอาณาเขตติดต่อ

หลายอ าเภอ สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการล าเลียงยาเสพติด และสภาพพ้ืนที่กว้างใหญ่เกินไป มีหมู่บ้านที่
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ห่างไกลกัน และเป็นกลุ่มบ้านยากต่อการควบคุมหรือปกครอง ท าให้มีป๎ญหายาเสพติดแพร่ระบาด โดยเฉพาะ 
หมู่บ้านที่ห่างไกล  

4. ประชาชนยังขาดความรู้ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
5. ประชาชนยากจน และยังมีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 
6. ประชาชนบางส่วนมีสัญชาติไทย 
7. ที่ดินท ากินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์  ท าให้ไม่สามารถน าไปแปลงเป็นสินทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
โอกาส (Opportunity : O) 
1. การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 

การถ่ายโอนงานต่าง ๆ ท าให้ต าบลบริหารงานได้สะดวก รวดเร็ว  
2. นโยบายของรัฐบาลที่ ส่งเสริมด้านสวัสดิการ เช่น การให้เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  

การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

3. นโยบายของ ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงราย 
ท าให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ 

5. การขยายตัวของ สื่อ  เทคโนโลยี  เป็นโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสาร มีความรู้ที่จะน ามาพัฒนา 
อุปสรรค (Threat : T) 
1. ระเบียบ กฎหมาย บางอย่าง ท าให้ไม่สามารถ ช่วยเหลือประชาชนได้ เช่น เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์

ราษฎร การรักษาพยาบาลฟรี หากไม่มีสัญชาติไทย ก็ไม่สามารถใช้ความช่วยเหลือได้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
          2. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขป๎ญหาความยากจน  

3.กระแสโลกาภิวัฒน์ การรับวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม การใช้ชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเยาวชน 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
จุดแข็ง (Strength : S) ที่เอื้อต่อการพัฒนา  ดังนี้ 
1. มีพ้ืนที่ปุาชุมชน ของหมู่บ้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาปุาชุมชน มีการออกระเบียบ

เกี่ยวกับปุาชุมชน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์  
3. ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่  ท าให้ไม่ค่อยมีป๎ญหามลพิษที่ เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
จุดอ่อน (Weakness : W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1. ไม่มีสถานที่ส าหรับก าจัดขยะ ของต าบล 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ 
3. มีการเผาปุา พ้ืนที่เกษตร และเผาขยะ ท าให้เกิดหมอกควัน 
4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ 
5. การใช้สารเคมี ในการเกษตร ท าให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และเกิดสารพิษในแม่น้ า  
โอกาส (Opportunity : O)  
1. นโยบายรัฐบาล ที่สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นส่งเสริมการ

สร้างฝายชะลอน้ าการส่งเสริมปูองกันไฟปุา 
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2. มีการท าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศท่ีมีเจตนารมณ์ให้ทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง แม้มีความต้องการอย่าง
มากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ต้องไม่ละเลยการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย  

อุปสรรค (Opportunity : O) 
1. เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ประชาชนในต าบลปุาซาง มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ถึงแม้จะต่างชนเผ่า ภาษา และ

วัฒนธรรม 
2. ต าบลมีเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาต าบล และอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนได้รวดเร็ว 
3. บุคลากรของต าบล มีความรู้ความสามารถในการท างาน  เนื่องจากได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ

และมีจ านวนเพียงพอ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถก าหนดนโยบายได้เองโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
5. หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ มีการท างานแบบบูรณาการท าให้การพัฒนาต าบลปุาซางเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และเป็นคนใน

พ้ืนที่ท าให้เข้าใจถึงป๎ญหาต่างๆได้ดี 
7. ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
จุดอ่อน (Weakness : W) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
1. งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทุกด้าน 
2. ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในบางกิจกรรม เช่นกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน 
โอกาส (Opportunity : O)  
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่อง ที่ไม่ขัด

ต่อกฎหมายและประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับ 
อุปสรรค (Opportunity : O) 
1. ระเบียบกฎหมายต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน  การจัดกิจกรรม/โครงการ ทุกโครงการต้อง

อยู่ในระเบียบ หนังสือ สั่งการเท่านั้น จึงจะสามารถท าได้ 
2. รายได้จากรัฐบาลที่จัดสรรมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย และไม่แน่นอน ท าให้การ

ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
3. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ท าให้นโยบายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการ

ก าหนดของรัฐบาลแต่ละชุดจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเนื่องจาก การบริหารงานของต าบล ต้องตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐ  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอก 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของป๎ญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นท่ีเปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต 

1. ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

- แ ห ล่ ง น้ า แ ล ะ
น้ าประปาในการอุปโภค 
บริโภค 

- ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยั ง ไม่ส ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ท้ังหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะใน
เขตต าบล 

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิดอาชญากรรมได้ 
 
 
 

3 )  ป ร ะ ช า ช น ต้ อ ง ก า ร
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม ท่ี
เ ป็ น ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
ปร ะ ช าช น   มี ค ว า ม
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มี เ ส้ น ท า ง ใ น ก า ร ค ม น า ค ม
เพียงพอและประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

1 )  ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ มี ก า ร
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขตต าบล - ประชาชนสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตต าบล - มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

3) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ า 

- การลงทุน - เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ท่ี 
ต าบล 

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

4) แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้รับ
การฟื้นฟูเท่าท่ีควรจะเป็น 

- แหล่งท่องเท่ียว - แหล่งท่องเทียวในเขต
ต าบล 

- แหล่งท่องเท่ียวได้รับการฟื้นฟู 
รองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

3. การพัฒนาการศึกษาและ 
การสาธารณสุข 

1) มีการระบาดของโรค อุบัติ
ใหม่ โรคระบาดโรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ในพื้นที่ไม่มีการระบาด ข อ ง โ ร ค 
อุบัติใหม่โรคระบาด โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่ปุวย เป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ 
ผู้ปุวย 

- ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

3) การศึกษาสื่อการเรียน การ
สอนยั ง ไม่พอเพี ย ง เด็ กนั ก 
เรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานและ
ขาด งบประมาณในการศึกษา 

สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนใน เข ต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่ เพียงพอ 
เด็กนักเรียนได้รับ การศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน 
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ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของป๎ญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นท่ีเปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้ม
อนาคต 

4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

1) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สู งอายุและเด็กใน
เขตต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการ
ดูแลท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2) ผู้พิการไม่ได้รับการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร
ด ารงชีวิต 

- สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขตต าบล - ผู้ พิ ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และท่ัวถึง ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

3) เยาวชนและวัยรุ่น    
ติดเกม สื่อลามก บุหรี่ 
เหล้า ยาเสพติด และ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- สังคมในชุมชน - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่น       มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

4) ภัยธรรมชาติ  เช่น 
ดินโคลนถล่ม น้ าปุาไหล
หลาก ป๎ญหาหมอกควัน 
ไฟปุา ภัยแล้ง ฯลฯ 

- สังคมในชุมชน 
- ส ภ า พแ วด ล้ อ ม ใ น
ชุมชน 
 

- ประชาชน ผู้อยู่อาศัย   
ในเขตต าบล 

- ภั ยธรรมชาติ ได้ รั บการ
ปูองกันและแก้ไขได้ทันท่วงที 
- อัตราการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์ลดลง 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

1) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

2 )  ป๎ ญ ห า ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและ สิ่งปฏิกูล 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตต าบล - ปริ ม าณขยะลดลงและ
ก าจัดด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง 
ถูกสุขลักษณะ 

3) ราษฎรขาดความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
อนุรั กษ์ปุ า ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ความรู้  ความเข้าใจ 
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ปุ า ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตต าบล - ร าษฎรมี ความรู้  ความ
เ ข้ า ใ จ  จิ ต ส า นึ ก ใ นก า ร
อนุรักษ์ปุ าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.  การพัฒนาด้ านการ เมือ ง การ
ปกครองและการบริหาร 

1) ประชาชนไม่เข้าใจ
ระบบบริหารงานของ 
อบต.ท าให้ เกิ ดความ
เข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

- คนในชุมชน - พื้นท่ีในเขต อบต. - ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง 
ระบบบริหารงานของ อบต. 

2) พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง  ยั ง
ขาดกระบวนการท างาน
ท่ีสามารถตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนให้ได้มากท่ีสุด
กว่าท่ีเป็นอยู่ 

- พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนต าบล 

- อบต. - พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง มีกระบวนการ
ท างานท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ 
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการ โลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังกวัดกลุ่มอา
เชี่ยน+6และ GMS 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการ
สาธารณะ 

1 .ป ร ะ ช า ช 
น มี เส้นทาง
คมนาคมสัญจร 
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัย  
 
 
2.มีระบบสาธาร 
ณูปโภคสาธาร 
ณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็น
อย่าง เพียงพอ
และทั่วถึง  
 
3.มีแหล่งน้า 
การเกษตร
เพียงพอต่อ
การเกษตรการ    
อุปโภคบริโภ ค 
อย่างเพียงพอ 

1.จ านวนถนน
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง16 
หมู่บ้าน 
 
2.มีการ
ก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้าง
พื้นฐานท่ี
จ าเป็น 16 
แห่ง 
3.เกษตรกรมี
น้ าส าหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 80 
 

16 
 
 

 
 
 

16 
 
 
 
 

 
50 

16 
 
 

 
 
 

16 
 
 
 
 
 

50 

16 
 
 

 
 
 

16 
 
 
 
 
 

50 

16 
 
 

 
 

  
16 

 
 
 
 
 

50 

 16 
 
 

 
 
 

16 
 
 
 
 

 
50 

18 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

50 

กลยุทธ์ 1.1  
ส่งเสริมงานด้าน
คมนาคมและการ
ขนส่ง ทางระบาย
น้ า สะพาน ท่า
เทียบเรือ และ
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจาเป็นเพื่อ
รองรับการ
คมนาคม ภายใน
จังหวัด 
กลยุทธ์ 1.2  
ส่งเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร 
เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรและ
การอุปโภค 
บริโภค ตลอดจน
การบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

1.ถนนคสล. 
2.ถนนสาย
ทางเกษตร 
3.ระบบ
ประปา 
4.ระบบ
ไฟฟูา 
5.อาคาร 
6.แหล่งน้ า
ส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.ปุา

ซาง 

อบจ./
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ 
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 
 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ท่องเท่ียว 
 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเท่ียว 

1.ประชาขนมี
อ า ชี พ แ ล ะ
ร า ย ไ ด้ ไ ม่ ต ก
เกณฑ์ จปฐ. 
 
 
2 . แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
ต าบลได้รับการ
พั ฒ น า แ ล ะ
ฟื้นฟ ู
3.ครัวเรือนใช้
หลักเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง โ ด ย
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 
4.มีการจัด
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงวิถี
ชีวิต 

1.ประชาชนมี
อ า ชี พ แ ล ะ
รายได้ ไม่ น้อย
กว่า 30,000 
ต่ อปี  ร้ อ ย ล ะ 
93 
2.จ านวนแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี
ได้รับการฟื้นฟ ู
4 แห่ง 
 
3.ร้อยละของ
ค รั ว เ รื อ น ท่ี มี
ก า ร ป ลู ก ผั ก
ปลอดสารพิษ 
ร้อยละ 66 
4.จ านวน
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวิถี
ชีวิต 2 
กิจกรรม 

90 
 
 

 
 
 

1 
 
 

 
 

60 
 
 
 
 

2 

91 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 

2 

92 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 

2 

94 
 

 
 

  
 

4 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 

2 

 95 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

2 

92 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 

2 

กลยุทธ์ 1.1  
ส่งเสริมงานด้าน
คมนาคมและการ
ขนส่ง ทางระบาย
น้ า สะพาน ท่า
เทียบเรือ และ
การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจาเป็นเพื่อ
รองรับการ
คมนาคม ภายใน
จังหวัด 
กลยุทธ์ 1.2  
ส่งเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร 
เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตรและ
การอุปโภค 
บริโภค ตลอดจน
การบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

1.ถนนคสล. 
2.ถนนสาย
ทางเกษตร 
3.ระบบ
ประปา 
4.ระบบ
ไฟฟูา 
5.อาคาร 
6.แหล่งน้ า
ส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.ปุา

ซาง 

อบจ./
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ 
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่ว
ย

สนับ
สนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

6.การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
และคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

3.การพัฒนา
การศึกษา
และการ
สาธารณสุข 

3.การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
และการ
สาธารณสุข 

1.เด็กอายุ 3 -5 
ปี เต็มได้รับ
บริการเลี้ยงดู
เตรียมความ 
พร้อมก่อนวัย
เรียน  
2.เด็กอายุ 6 -
14 ปี ได้รับ
การศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี  
3.เด็กจบชั้น ม.3 
ได้เรียนต่อ ม .4 
หรือเทียบเท่า  
4.คนอายุ 15 -
60 ปี เต็มอ่าน 
เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่าง
ง่ายได้ 
 5.ประชาชนม ี
สุขภาพด ี

1.เด็กอายุ 3 -5 ปี 
เต็มได้รับบริการ
เลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 
ร้อยละ 100  
2.เด็กอายุ 6 -14 
ปี ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี 
ร้อยละ 100  
3.เด็กจบชั้น ม.3 
ได้ เรียนต่อ ม .4 
หรือ เทียบเท่าร้อย
ละ 96  
4.คนอายุ 15 -60 
ปี เต็มอ่านเขียน
ภาษาไทยและคิด
เลข อย่างง่ายได้
ร้อยละ 87  
5.อัตราการ
เจ็บปุวย ของ
ประชาชนลดลง 
ร้อยละ 2 ต่อป ี

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

92 
 
 

85 
 
 
 
 

2 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

94 
 
 

86 
 
 
 
 

2 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

95 
 
 

87 
 
 
 
 

2 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

98 
 
 

88 
 
 
 
 

2 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

89 
 
 
 
 

2 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

96 
 
 

87 
 
 
 
 

2 

กลยุทธ ์4.1 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน
การศึกษาทั้ง ใน 
ระบบนอกระบบ
และการศึกษาตาม 
อัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตาม  
เกณฑ์มาตรฐานกล
ยุทธ ์
4.2สร้างโอกาส
และทางเลือกสา 
หรับเด็กเยาวชน
และประชาชน
เข้าถึงการบริการ
การศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย 
สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์ 
4.3 ส่งเสริมให้ 
บุคลากรด้าน
การศึกษาได้รับการ 
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.เด็ก 3 -5 ปี      
มีความพร้อมกอ่น
เข้าเรียน  
2.เด็กได้รับ 
การศึกษาภาค 
บังคับทุกคน  
3.คนอายุ 15-60 
ปี อ่านออกเขยีนได้ 

กองช่าง 
อบต.ปุาซาง 

อบจ.
/
กรม
ส่งเส
ริม
การ
ปกค
รอง
ท้อง
ถิ่น 

-46- 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ
ก้าว 

หน้าของ 
เปูาหมา

ย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
2566 2567 2568 2569 2570 

   6 . ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม 
7 .ป ร ะ ช า ช น มี
ความจงรักภักดี
ต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
8 .ป ร ะ ช า ช น มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า
ต่างๆ 
 

6. มี ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ปีละ 5 ครั้ง 
7 . มี ก า ร จั ด
กิจกรรมเพื่อ ให้
ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อ สถาบัน ชาติ 
ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์  
ปีละ 2 กิจกรรม 
8.ป ร ะ ช า ช น
ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
กีฬาระดับร้อยละ 
64 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

60 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

62 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

64 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

66 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
68 

5 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

64 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม
และพัฒนาการจั ด
ระเบียบชุมชน งาน
ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย งาน
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน ตลอดจน
การให้ความส าคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิด
จากภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริม
และสนับสนุนงาน
ปู อ งกั น แล ะ แก้ ไ ข
ป๎ญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบ ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่าง
บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

6.ศิลป 
วั ฒ น ธ ร ร ม
ได้รับการสืบ
ทอด 
7.ประชา 
ช น มี ค ว า ม
จ ง รั ก ภั ก ดี    
ต่ อ ช า ติ
ศาสนาพระ
มหา กษัตริย์ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ
ก้าว 

หน้าของ 
เปูาหมา

ย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

     

     

 กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริม
การบ ารุงรักษาศิลปะ 
ศาสนา จารีตประเพณี 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริม
และสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 
กลยุทธ์ 2.8 ส่งเสริม
การสร้างสวนสาธารณะ 
ส ว น สุ ข ภ า พ  แ ล ะ
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 
กลยุทธ์ 2.9 เสรมิสร้าง
จิตส านกึให้มีความ
จงรกัภักด ีเทดิทนู
ปกปูองสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความ
ก้าว 

หน้าของ 
เปูาหมา

ย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
2566 2567 2568 2569 2570 

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลยุทธ์ 2.10 
ส่งเสริมระบบการ
จัดท าฐานข้อมูล 
เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนา
ต าบล 
กลยุทธ์ 2.11 
พัฒนาความรู้ 
ส่งเสริมประชาชน
ให้เกิดการเรียนรู้
ด้านต่างๆ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับส
นุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 . ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
แ ล ะ ก า ร
ปู อ ง กั น
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
แ ล ะ ก า ร
ปู อ ง กั น
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

1.เด็กอายุ3-5 ปี
เต็มได้รับบริการ
เ ลี้ ย ง ดู เ ต รี ย ม
ความพร้อมก่อน
วัยเรียน 
 
 
2.เด็กอายุ 6-14 
ปี ได้รบัการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี 
 
 
3.เด็กจบชั้น ม.3 
ได้ เรียนต่อ ม.4
หรือเทียบเท่า 
 
 
4.คนอายุ  15 -
60  ปี เ ต็ ม อ่ า น
เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่าง
ง่ายได ้
 
5 .ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพดี 

1..เด็กอายุ 3-5 
ปี เ ต็ ม ไ ด้ รั บ
บ ริ ก า ร เ ลี้ ย ง ดู
เ ต รี ย ม ค ว า ม
พ ร้ อ ม ก่ อ น วั ย
เ รี ย น  ร้ อ ย ล ะ 
100 
2. เด็ กอายุ  6 -
1 4  ปี  ไ ด้ รั บ
การศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี ร้อย
ละ 100 
3.เด็กจบชั้น ม.3 
ได้เรียนต่อ ม.4 
หรื อ เที ยบ เท่ า   
ร้อยละ 96 
4.คนอายุ 15 -
60 ปี เต็ม อ่าน
เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่าง
ง่ายได้  ร้อยละ 
87 
5 . อั ต ร า ก า ร
เ จ็ บ ปุ ว ย ข อ ง
ประชาชนลดลง 
ร้อยละ 2 ต่อปี 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริม
แ ล ะ สนั บ สนุ น  ก า ร
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัยให้มี คุณภาพ
แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
กลยุท ธ์  4.2   สร้ า ง
โอกาสและทางเลือกสา
หรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้าถึ งการ
บริการการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ห ล า ก ห ล า ย น า ไป สู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 4.3  ส่งเสริม
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ด้ า น
การ ศึกษา ได้ รั บกา ร
พั ฒน า คุณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1 . เ ด็ ก 3 -5 ป ี              
มีความพร้อม
ก่อนเข้าเรียน 
2 . เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
การศึกษาภาค
บังคับทุกคน 
3.คนอายุ 15-
60 ปี อ่านออก
เขียนได ้

กอง
การศึกษ

าฯ 
อบต.ปุา

ซาง 

รร.สพ
ฐ . ใ น
เ ข ต
ต า บ ล    
ปุาซาง 
/ ก ร ม
ส่ ง เสริ
มฯ 

-50- 



 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับส
นุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 . ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

5.การบริหาร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธร
รมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
ใ ห้ ส ม บู ร ณ์
และยั่งยืน 

5.การบริหาร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธร
รมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
ใ ห้ ส ม บู ร ณ์
และยั่งยืน 

เปูาประสงค์ 
1 .พื้ น ท่ี ปุ า ไ ม้ มี
ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ์ 
 
2 . ป๎ ญ ห า ข ย ะ
ได้รับการควบคุม
แก้ไข 
 
 
3.มีการจัดท าฝาย
ต้นน้ าเพ่ิมขึ้น 
 
 

1.ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ
ปุ าชุมชน 16 
หมู่บ้าน 
 
2.จัดกิจกรรม
แก้ ไข ควบคุม
ป ริ ม า ณ ข ย ะ 
จ านวนปีละ 2 
กิจกรรม 
3.จัดท าฝายต้น
น้ าปีละ 3 แห่ง 
 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ควบคุม ปูองกัน แก้ไข
ป๎ญหาขยะ น้ า เสี ย 
และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริม
และพัฒนาการอนุรักษ์
พลั ง ง านและกา ร ใช้
พลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ 5.4  ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาฝาย
ต้นน้ า (Check Dam) 
เพื่อชะลอการไหลของ
น้ าและตะกอนเสริ ม
ความสมบูรณ์ของปุา  

1.ประชา 
ช น มี ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ ปุ า
ชุมชน 
2.ปริมาณขยะ
ลดลงเน่ืองจาก
มีการคัดแยก 
3.มีฝายต้นน้ า
ช่ ว ย ใ ห้ ปุ า    
ชุ่มชื้น 

ส านัก
ปลัด 

อบต.ปุา
ซาง 

ส า นั ก
อ นุ รั ก
ษ์ปุาไม ้
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับส
นุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

5.การรั กษาความ
มั่ น ค ง แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พย์ สิ นและก า ร
เสริมสร้างความเป็น
พล เมื อ ง เพื่ อ สร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม รั ก
สถาบันหลักของชาติ 

6.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

6.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

1 . บุ ค ล า ก ร
ท้องถิ่นมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ส า ม า ร ถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้
อ ย่ า ง มี
ประสิทธภิาพ 
 
2.ประชาชนใน
ต าบลมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนา 
 

1.ก า รปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร            
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 92 
 
 
 
 
2.ประชาชนมี
ส่วน 
ร่ ว ม ใ น ก า ร
จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า 
ร้อยละ 64 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

60 

91 
 
 
 
 
 
 
 

62 

92 
 
 
 
 
 
 
 

64 

93 
 
 
 
 
 
 
 

66 

94 
 
 
 
 
 
 
 

68 

92 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 

 

กลยุทธ์การพัฒนา  
6.1  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 
กลยุทธ์  6 .4   การ
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
กลยุทธ์ 6.5  พัฒนา
ปรั บปรุ ง เ ครื่ อ งมื อ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

1.ก า รปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร มี  
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 95 
2.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่น 

อบต.  
ปุาซาง 

อ บ ต .  
ปุาซาง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ
ก้าว 

หน้าของ 
เป้าหมา

ย 

กลยุทธ์ 
ผลผลิตของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
2566 2567 2568 2569 2570 

     

     

 ก ล ยุ ท ธ์  4. 4  
สนับสนุนการเรียนรู้
คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา 
ร ว ม ท้ั ง ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาท่ีค านึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา และการแต่ง
กายล้านนา 
กลยุทธ์ 4.5  พัฒนา
สื่ อการ เ รี ยนกา ร
ส อ น  แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศสมัยใหม่
เพื่อเปิดโอกาสการ
เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ
ท่ัวถึง 
ก ล ยุ ท ธ์  4. 6  
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
สถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การเศรษฐกิจ 1. งานเคหะและชุมชน 
2. งานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

1. การเศรษฐกิจ 1. งานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. งานการเกษตร 
3. งานบริหารงานทั่วไป 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศกึษาและ
การสาธารณสุข 

1.บริการชุมชน
และสังคม 

1. งานการศึกษา 
2. งานสาธารณสุข 
 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

1. บริหารงาน
ท่ัวไป 
2. บริการชุมชน
และสังคม 
3.งบกลาง 

1.งานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2. งานสังคมสงเคราะห ์
3. งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4. งานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. งบกลาง 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

1. การเศรษฐกิจ 
 

1.งานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2.งานการเกษตร 
3.งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
-ส านักงาน ปภ. 
จังหวัด ฯลฯ 

 
 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
 

1. บริหารงาน
ท่ัวไป 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งบกลาง 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน   
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

1.1 งานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
1.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา 36 20,260,000 39 27,760,000 32 18,240,000 32 18,240,000 32 18,240,000 171 103,320,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

            

2.1 งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 40,000 - - - - - - - - 1 40,000 

2.2 งานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
2.3 งานบริหารงานทั่วไป             
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

            

3.1 งานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.2 งานสาธารณสุข 1 20,000 - - - - - - - - 1 20,000 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

            

4.1 งานการรักษาความสงบภายใน 1 800,000 1 800,000 - - - - - - 2 1,600,000 
4.2 งานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 
4.3 งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
4.4 งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

4.5 งบกลาง - - - - - - - - - - - - 
รวม 39 21,700,000 40 26,960,000 32 18,240,000 32 18,240,000 32 18,240,000 177 104,980,000 

หมายเหตุ   แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้น าไปไว้เป็นแผนแรกของแบบต่าง ๆ (ผ.01- ผ.ผ 01/1 – ผ.02- ผ.02/1 –ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03) 

แบบ ผ .01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

            

5.1 งานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

5.2 งานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
5.3 งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

            

6.1 งานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
6.2 งบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 39 21,700,000 40 26,960,000 32 18,240,000 32 18,240,000 32 18,240,000 177 104,980,000 

หมายเหตุ     แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้น าไปไว้เป็นแผนแรกของแบบต่าง ๆ (ผ.01- ผ.ผ 01/1 – ผ.02- ผ.02/1 –ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03) 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 1,937,500 5 3,855,000 4 3,205,000 5 3,673,000 3 1,960,000 20 14,630,500 

รวมท้ังสิ้น 3 1,937,500 5 3,855,000 4 3,205,000 5 3,673,000 3 1,960,000 20 14,630,500 

 
หมายเหตุ  แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงล าดับต่อจาก แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .01/1 
-57- 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแสงส่องสว่าง
ปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

-ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นท่ีต าบลปุาซาง 
-ลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ี
เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 

-จัดซ้ือครุภัณฑ์    
ไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
จุดเสี่ยงในพื้นท่ี
ต าบลปุาซาง 

800,000 800,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนินการ
โครงการ 

-เพื่อขับเคลื่อนโครงการงโคม
ไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
ต าบลปุาซาง 
-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิด
จากอบุัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน)  

    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

-58- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568   
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที ่1  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร  

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

3 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

4 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -59- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที ่5  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร  

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

7 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 7 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

8 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร       
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -60- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที ่9  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร  

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

11 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

12 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร       
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 -61- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที ่13  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร  

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

15 
 

 

โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 15 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร      
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

16 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 16 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร       
หนา 0.10 เมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -62- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร  

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร         
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

19 
 
 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -63- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร  

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

23 
 
 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -64- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร  

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร         
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

27 
 
 
 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

28 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร         
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -65- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร  

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

31 
 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร         
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง, 
 

32 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกถนนภายในเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จ านวนความยาวของถนน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อส่งน้ าระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที ่16 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าส าหรับ
การอุปโภค บริโภค                    
ในชีวิตประจ าวนัอย่างทัว่ถึง 
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน  

ท่อพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5 
จ านวน 180 ทอ่น พร้อม
อุปกรณ์ 

120,000 - - 
 

- - จ านวนประปา            
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
การอุปโภค บริโภค               
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมทั้ง
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 -66- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงและวาง
ท่อระบายน้ าถนนเข้าสู่
พื้นที่ทางการเกษตร  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน 

จ านวน 1 
โครงการ 

 

200,000 200,000 
 

- - - จ านวนโครงการ
ปรับปรุงและวางทอ่
ระบายน้ าถนนเข้าสู่
พื้นทีท่างการเกษตร  

ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปุาซาง  

เพื่อทาสีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ปุาซาง  

จ านวน 1 
โครงการ 

- 500,000 - - - ร้อยละของผู้ที่
ได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ทาสีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
และโรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหารสว่นต าบล 
ปุาซาง ให้มีความสวยงาม 

กองช่าง 

36 
 

 
 

โครงการปรับปรุงทาง
ระบายน้ าหนองบัว และ
หนองมน หมู่ที่ 13  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน 

ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60 -
0.80 เมตร  
จ านวน 4 จุด  

500,000 500,000 - 
 

- - จ านวนประปา            
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ การ
อุปโภค บริโภค               
ในชีวิตประจ าวันอยา่ง
ทั่วถึง ครอบคลุมทั้ง
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 
 
 

 

โครงการปรับภู มิ ทั ศน์
ขยายเส้นทางหนองบัว 
และหนองมน หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  

 

500,000 500,000 
 

- - - จ านวนความยาว
ของถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 -67- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2.1 งานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงเชียงรุ้งตาม
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญ 
และแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้งให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง และแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น 
-เพื่อรวบรวมของดีของเด่นท่ีมี
อยู่ในอ าเภอเวียงเชียงรุ้งน ามา
แสดงให้ผู้ชมเห็นได้ในคราว
เดียว 
 

-เพื่อให้สถานท่ี
ส าคัญและแหล่ง
ท่องเท่ียวของ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
-เพื่อเพิ่มโอกาสให้
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น 

40,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 60 

-เป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 
-เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
ประชาชนมีท่ีพักผ่อน
หย่อนใจใกล้บ้าน 

กอง
การศึกษา,
กองอื่นท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 

แบบ ผ. 02 -68- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการถังขยะเปียกลด
โลกร้อน 
 

-เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
มีศักยภาพในการจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน โดยมุ่งเน้นก าหนด
รูปแบบให้สถานศึกษาท้องถิ่น
และบ้านเรือนราษฎรและ
บ้านเรือนในเขตพื้นท่ีจัดท าถัง
ขยะเปียกลดโลกร้อนทุก
ครัวเรือนในเขตพื้นท่ีจัดท าถัง
ขยะเปียกลดโลกร้อนทุก
ครัวเรือน 

-ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลปุาซาง 
-สถานศึกษาในพื้นท่ี
ต าบลปุาซาง 

20,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พื้นที่ 
ร้อยละ 100 ของ 
จ านวนสถานศึกษา
ในพื้นที่ 

-ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
มีการจัดท าถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนครับ
ถ้วนทุกครัวเรือน 
-สถานศึกษาในพื้นท่ีมี
การจัดการขยะเปียก
ลดโลกร้อนครบทุก
แห่ง 

ส านักปลัด 
(สาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 -69- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่ อสร้ า งถนน 
คสล. ซอยโรงเรียนบ้าน  
ปุาซางเหนือ  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 625,000 625,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนหิน
ค ลุ ก เ ข้ า สู่ พื้ น ท่ี ท า ง
การเกษตร หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร    ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

- 520,000 520,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการก่ อสร้ า งถนน 
คสล.ซอย 5 หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3-4 เมตร 
ยาว 180  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 468,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
หมายเหตุ    แบบ 1.แบบ ผ.02/1 เปน็แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณ

รายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 -70- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
ค ลุ ก เ ข้ า สู่ พื้ น ท่ี ท า ง
การเกษตร หมู่ท่ี 5 เชื่อม 
หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร              
ยาว 2,000 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

- 720,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนหิน
ค ลุ ก เ ข้ า สู่ พื้ น ท่ี ท า ง
การเกษตร หมู่ท่ี 5 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร               
ยาว 2,000 เมตร        
หนา 0.10 เมตร 

- 720,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 โครงการก่ อสร้ า งถนน 
คสล. ซอย  1 หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ซอย 1 กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 135 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
 

351,000 
 

 

- - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
หมายเหตุ    แบบ 1.แบบ ผ.02/1 เปน็แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณ

รายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 
 

 

แบบ ผ. 02/1 -71- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 

  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่ อสร้ า งถนน 
คสล. ซอย 1/1 หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

-ซอย 1/1 กว้าง 3 
เมตร ยาว 35 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

68,500 
 

- - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 โครงการก่ อสร้ า งถนน 
คสล. ซอย 1/3 หมู่ท่ี 16 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

-ซอย 1/3 กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

78,000     จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ
เหลี่ยม หมู่ท่ี 16 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง
และใช้สัญจรและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ขนาด 
1.80x1.80x6.00  
ชนิด 3 ช่องทาง  

- 650,000 - - - จ านวนท่อเหลี่ยม
ได้รับการก่อสร้าง 
จ านวน 1 จุด 

ปูองกันน้ าท่วมขังและ
ใช้สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
หมายเหตุ    แบบ 1.แบบ ผ.02/1 เปน็แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณ

รายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 
 

 

แบบ ผ. 02/1 -72- 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการผันน้ าห้วยหมอปลา
เข้าสู่ห้วยป๋างควาย               
หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับมีน้ าอุปโภค 
บริโภค 

ระบบส่งน้ าด้วยทอ่
ขนาด 6 นิว้ ยาว 
5,000 เมตร 

- 4,500,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง  

ประชาชนได้รับมีน้ า
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง,
หน่วยงานอื่น 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ท่ี 4 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม
ขังและใช้สัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 8-12 
เมตร 

- 3,200,000 - - - จ านวนท่อ
เหลี่ยมได้รับ
การก่อสร้าง 
จ านวน 1 จุด 

ปูองกันน้ าท่วมขังและใช้
สัญจรและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง,
หน่วยงานอื่น 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่บ้านปุา
ซางบุนนาก หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค 

หอถังเหล็กเก็บน้ า 
ขนาดความจ ุ30 
ลบ.ม. สูง 20 
เมตร พร้อมถัง
กรอง 

1,400,000 
 

- - - - จ านวนประปา            
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง,
หน่วยงานอื่น 

 

แบบ ผ. 02/2 -73- 



 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ 12  และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้ง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 

 
 

/โดยเครื่อง.... 
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 
e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3) ป๎ญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาซาง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม

กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดป๎ญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
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