
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เรื่อง  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)
_________________________________

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (๔) องคการบริหารสวนตําบลปาซาง   จึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕8 และสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซางใหความเห็นชอบใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕8 แลว

จึงประกาศประชาสัมพันธ  เพ่ือทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง



คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจสําคัญในการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตบรรยากาศของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ดังนั้น เพื่อใหการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการกําหนดขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 เปนไปตามระเบียบของทางราชการและเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
องคการบริหารสวนตําบลปาซางโดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพื่อใชเปนแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นและจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

องคการบริหารสวนตําบลปาซางคาดหวังวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปจะสามารถสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบ และวัดผลความสําเร็จได
ตลอดจนสามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมการแกปญหาใน
ระดับชาติในลําดับตอไป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
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สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 คําวา แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําปทุกป

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
 เปนแผนพัฒนาที่แปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาสูการปฏิบัติ
 เปนแผนพัฒนาที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา
 เปนแผนพัฒนาที่กําหนดรายละเอียดของโครงการเปนระยะสามป
 เปนแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
 เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
 เพื่อใหสามารถกําหนดโครงการเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
 เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่มีความชัดเจนมากขึ้น
 เพื่อใหการพัฒนามีความตอเนื่องในระยะเวลาสามป

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง
กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเ พื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นและใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
กอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป
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4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย
 เพื่อใหการจัดการใชทรัพยากรของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงและแนวทางการ

ดําเนินงานตาง ๆ
 ชวยใหผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตไดอยางถูกตองสามารถ

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
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สวนท่ี 2
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง

2.1 สภาพท่ัวไป
ท่ีตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ตั้งอยูท่ีหมู 11 บานหวยขี้เหล็กกลาง โดยอยูหางจากอําเภอเวียง
เชียงรุงไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีใกลเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตอําเภอดอยหลวง
ทิศใต ติดตอกับ เขตตําบลทุงกอ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตอําเภอพญาเม็งราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตตําบลทุงกอ , ดงมหาวัน

เนื้อท่ี
มีเนื้อที่ประมาณ 87.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,745 ไร ครอบคลุม 16 หมูบาน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมีเนื้อที่ 6 ไร 72 ตารางวา

ภูมิประเทศ
เปนพื้นที่ราบระหวางภูเขา สูงกวาระดับน้ําทะเล 420 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร

เชน ทํานา ทําไร เปนตน และมีปาไมที่อุดมสมบรูณ ตําบลปาซางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
เนื่องจากมีพื้นที่ปาชุมชน   มีแมน้ําแมเผื่อเปนแมน้ําสายหลักและมีลําหวยในบางพื้นที่
จํานวนหมูบานและประชากร

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีจํานวนหมูบานทั้งสิ้น 16 หมูบาน  3,227 ครัวเรือน และ   มี
ความหนาแนนของจํานวนประชากรตอพื้นที่  คิดเปน    81 คน ตอตารางกิโลเมตร

จํานวนประชากร, 1 บานหวย
ข้ีเหล็ก, 668, 7%

จํานวนประชากร, 2 บานหวย
ข้ีเหล็กใต, 636, 6%

จํานวนประชากร, 3 บานปาซาง
, 583, 6%

จํานวนประชากร, 4 บานปาซาง
เหนือ, 566, 6%

จํานวนประชากร, 5 บานหวย
หมากเอียก, 1,013, 10%

จํานวนประชากร, 6 บานปาสา,
773, 8%

จํานวนประชากร, 7 บานหวย
หาง, 487, 5%8 บานหวยหมาก

เอียกเหนือ 9%

จํานวนประชากร, 9 บานนา
เจริญ, 554, 6%

จํานวนประชากร, 10 บาน
ประชารวมใจ, 507, 5%

จํานวนประชากร, 11 บานหวย
ข้ีเหล็กกลาง, 498, 5%

จํานวนประชากร, 12 บานเวียง
ซางคํา, 460, 5%

จํานวนประชากร, 13 บานเนิน
ไทรพัฒนา, 690, 7%

จํานวนประชากร, 14 บาน
หมากเอียก, 516, 5%

จํานวนประชากร, 15 บานตาด
ควัน, 369, 4% 16 บานปาซาง

ดอยแกว 6%

จํานวนประชากรตําบลปาซาง
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ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลปาซาง

หมู ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร (คน) จํานวน
ครัวเรือนชาย หญิง รวม

1 บานหวยขี้เหล็ก 352 303 655 199
2 บานหวยขี้เหล็กใต 312 334 646 180
3 บานปาซาง 275 288 563 179
4 บานปาซางเหนือ 295 288 583 242
5 บานหวยหมากเอียก 527 513 1,040 391
6 บานปาสา 405 407 812 268
7 บานหวยหาง 251 243 494 191
8 บานหวยหมากเอียกเหนือ 446 464 910 298
9 บานนาเจริญ 313 262 575 198

10 บานประชารวมใจ 244 258 502 154
11 บานหวยขี้เหล็กกลาง 238 251 489 155
12 บานเวียงซางคํา 240 219 459 133
13 บานเนินไทรพัฒนา 355 350 705 207
14 บานหมากเอียก 241 260 501 143
15 บานตาดควัน 198 196 394 100
16 บานปาซางดอยแกว 315 310 625 207

รวม 5,007 4,946 9,953 3,245

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : เดือนมิถุนายน 2558
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หมู ชื่อหมูบาน ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

1 บานหวยขี้เหล็ก 354 310 664 197 352 303 655 199
2 บานหวยขี้เหล็กใต 313 332 645 180 312 334 646 180
3 บานปาซาง 271 294 565 179 275 288 563 179
4 บานปาซางเหนือ 294 287 581 240 295 288 583 242
5 บานหวยหมากเอียก 525 517 1,042 390 527 513 1,040 391
6 บานปาสา 400 102 802 266 405 407 812 268
7 บานหวยหาง 525 241 493 190 251 243 494 191
8 บานหวยหมากเอียกเหนือ 444 465 909 294 446 464 910 298
9 บานนาเจริญ 309 258 567 191 313 262 575 198

10 บานประชารวมใจ 243 256 499 152 244 258 502 154
11 บานหวยขี้เหล็กกลาง 236 250 486 154 238 251 489 155
12 บานเวียงซางคํา 241 213 454 144 240 219 459 133
13 บานเนินไทรพัฒนา 348 352 700 206 355 350 705 207
14 บานหมากเอียก 234 258 492 140 241 260 501 143
15 บานตาดควัน 200 190 390 99 198 196 394 100
16 บานปาซางดอยแกว 318 301 619 205 315 310 625 207

รวม ( 16 หมูบาน) 4,982 4,926 9,908 3,227 5,007 4,946 9,953 3,245

สรุปสถิติประชากรและครัวเรือนตําบลปาซาง ป  พ.ศ.2557 เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2558
 ประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น 23 คน
 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น - ครัวเรือน

หมู و
หมู و

หมู ى

หมู ى

หมู ي

หมู ي
หมู ي หมู ی

หมู آل

หมู ھو หมู وو

หมู وو

หมู หมูىو ىو
หมู หมูيو 10-يو

-5
0
5

10
15
20

ค
น

หมูที่

ตารางเปลี่ยนแปลงของประชากรเพศชายในชวงป พỘศỘيييو یييو-
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จํานวนประชากรตําบลปาซางแยกตามสัดสวนอายุ

กลุมอายุ(ป) ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง
00-04 251 223 474
05-09 276 268 544
10-14 284 260 544
15-19 287 276 563
20-24 311 328 639
25-29 353 306 659
30-34 394 386 780
35-39 471 416 887
40-44 444 401 845
45-49 436 499 935
50-54 410 432 842
55-59 385 380 765
60-64 242 256 498
65-69 162 158 320
70-74 118 131 249
75-79 86 92 178
80-84 72 76 148
85-89 17 27 44
90-94 2 13 15
95-99 1 - 1
100+ 1 - 1
รวม 5,003 4,928 9,931
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จากการวิเคราะหประมิดประชากรตําบลปาซาง พบวา
1.  ประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยสูงอายุ (ชวงอายุ 45 - 49) ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรหรือ

แนวทางการพัฒนาควรจัดทําในเร่ืองสวัสดิการและสุขภาพของผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
2.  ประชากรในชวงวัยแรงงาน (ชวงอายุ 35 – 39 ป ) มีจํานวนเปนลําดับที่สอง ซึ่งการกําหนด

ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาควรจะมุงเนนในเร่ืองการสรางงานสรางอาชีพใหแกวัยแรงงานอันจะ
สงผลดีทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว การสงเสริมความรูภาคประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตลอดจนการบรูณาการยุทธศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน

3.  ประชากรชวงวัยผูสูงอายุ (ชวงอายุ 60 -80+) ในปจจุบันมีสัดสวนที่นอยที่กวาจํานวน
ประชากรทั้งหมด ซึ่งในการจัดสวัสดิการตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงไมยากนัก

4.  สําหรับประชากรในชวงของเด็กกอนวัยเรียน (ชวงอายุ 0 – 4 ป) นั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สามารถรองรับในการดูแลและพัฒนาใหความรูไดอยางทั่วถึง ซึ่งใน
ปจจุบันไดดําเนินการขยายการศึกษาในระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น

5.  การคาดการการพัฒนาในอนาคตพบวาประชากรในชวงอายุ 40ป ขึ้นไป มีจํานวนประชากร
อยูในเกณฑที่สูง ทําใหมีแนวโนมในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลปาซางจะตองเตรียมการที่จะดูแล
ในเร่ืองสวัสดิการและสุขภาพของผูสูงอายุมากขึ้น

กลาวโดยสรุปการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจะตองดําเนินการศึกษาเร่ืองของขนาดชวงวัยของ
ประชากรในพื้นที่ เพื่อที่จะไดจัดแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต ในการ
นี้องคการบริหารสวนตําบลปาซางจะไดนําขอมูลตามขางตนไปเปนแนวทางในจัดทํายุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาใหสอดคลองและเหมาะสมกับขอมูลเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน

/สรุปขอมูล...
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สรุปขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตําบลปาซาง พ.ศ. 2557
หมวดท่ี1 สุขภาพดี

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลหลังคลอด
2. แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด
3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม
4. เด็กอายุต่ํากวา 1 ปไดรับวัคซีนครบ
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก
6. เด็ก - 5ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน
7. เด็ก 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน
8. เด็ก 6-12 ป รับฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
9. ครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
10. ครัวเรือนมีความรูการใชยาถูกตองเหมาะสม
11. คนมีอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับตรวจสุขภาพประจําป
12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน
13. ทุกคนในครัวเรือนท่ีมีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ
14. ครัวเรือนมีความมันคงในท่ีอยูอาศัย
15. ครัวเรือน มีนํ้าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
16. ครัวเรือนมีนํ้าใชตลอดป
17. ครัวเรือนจัดบานเรือน/บริเวรถูกสุขลักษณะ
18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี
20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
21. ครัวเรือนมีความอบอุน
22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการสงเสริมการเรียนรู
23. เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
24. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
25. เด็กจบภาคบังคับ 9 ปไดเรียนตอมัธยมปลาย
26. เด็กจบภาคบังคับ 9 ป ไดฝกอบรมดานอาชีพ
27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนไทยได
28. คนในครัวเรือนไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชน
29. คนอายุ 15-60 ปมีอาชีพและรายได
30. คนในครัวเรือน มีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวา 23,000 บาทตอป
31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา

/33.คนใน...
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33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี
34. คนในเรือน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย
35. คนอายุ 60 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
36. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน
37. คนพิการ ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน
38. คนในครัวเรือน เปนสมาชิกกลุมในหมูบาน/ชุมชน ตําบล
39. คนในครัวเรือน รวมแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะของชุมชน/ทองถิ่น
40. คนในครัวเรือน รวมทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน/ชุมชน
41. คนในครัวเรือน รวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/ชุมชน
42. คนมีสิทธไดไปใชสิทธเลือกต้ัง

สรุปตัวชี้วัดของตําบลปาซาง
บรรลุเปาหมาย 39 ตัวชี้วัด
คือตัวชี้วัดท่ี

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42

ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด
คือตัวชี้วัดที่ 27, 32

-ไมมีขอมูล 1 ตัวชี้วัด
คือตัวชี้วัดที่ 26



10

/สภาพปญหา...
สภาพปญหาจําแนกตามตัวชี้วัด ระดับตําบล ป 2557

ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
จํานวนราษฏร 9,953 คน    จํานวนครัวเรือน 3,245 ครัวเรือน    ในทั้งหมด 16 หมูบาน
มีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง 0 หมูบาน : อันดับสอง 6 หมูบาน : อันดับสาม 10 หมูบาน

ตัวชี้วัด
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี

หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ

ดานโครงสราง
1.ถนน 1 6.3 10 62.5 5 31.3
2.น้ํากิน - - 1 6.3 15 93.8
3.น้ําใช - - 1 6.3 15 93.8
4.น้ําเพื่อการเกษตร 6 37.5 10 62.5 - -
5.ไฟฟา 1 6.3 - - 15 93.8
6.การมีที่ทํากิน 1 6.3 9 56.3 6 37.5
7.การติดตอสื่อสาร - - 10 62.5 6 37.5
ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา
8.การมีงานทํา - - 2 12.5 14 87.5
9.การทํางานในสถานประกอบการ - - 1 6.3 - -
10.ผลผลิตจากการทํานา 3 18.8 - - 12 75
11.ผลผลิตจากการทําไร 7 43.8 3 18.8 5 31.3
12.ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืนๆ 7 43.8 - - 1 6.3
13.การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน - - - - - -
14.การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว - - - - 1 6.3
ดานสุขภาพและอนามัย
15.ความปลอดภัยในการทํางาน 1 6.3 - - 15 93.8
16.การปองกันโรคติดตอ - - 2 12.5 14 87.5
17.การกีฬา 14 87.5 1 6.3 1 6.3
18.การปลอดยาเสพติด - - 1 6.3 15 93.8
ดานความรูและการศึกษา
19.ระดับการศึกษาของประชาชน - - - - 16 100
20.อัตราการเรียนตอของประชาชน - - - - 14 87.5
21.การไดรับการศึกษา - - 1 6.3 15 93.8
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/ดานความเข็มแข็ง...

ตัวชี้วัด
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี

หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ หมูบาน รอยละ
ดานความเขมแข็งของชุมชน
22.การเรียนรูโดยชุมชน 10 62.5 2 12.5 4 25
23.การไดรับการคุมครองทางสังคม 2 12.5 2 12.5 12 75
24.การมีสวนรวมของชุมชน - - - - 16 100
26.การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน - - 3 18.8 13 81.3
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
27.คุณภาพของดิน 8 50 6 37.5 2 12.5
28.คุณภาพน้ํา - - 12 75 - -
29.การใชประโยชนที่ดิน 1 6.3 11 68.8 - -
30.การปลูกปาหรือไมยืนตน - - - - - -
31.การจัดการสภาพแวดลอม 9 56..3 - - 4 25
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องคกรศาสนา
- วัด 12 แหง ดังนี้

ลําดับ ชื่อองคกรศาสนา สถานท่ีตั้ง
1 วัดพระธาตดอยกู หมู 1 บานหวยขี้เหล็ก
2 วัดศรีดอนชัย หมู 2 บานหวยขี้เหล็ก
3 วัดรมโพธิ หมู 3 บานปาซาง
4 วัดบานหวยหมากเอียก หมู 5  บานหวยหมากเอียก
5 วัดศิริมังคราราม หมู 6  บานปาสา
6 วัดชัยมงคล หมู 7 บานหวยหาง
7 วัดนาเจริญ หมู 9  บานนาเจริญ
8 วัดสันตินิมิต หมู 10 บานประชารวมใจ
9 วัดทุงปุมเปง หมู 11 บานหวยขี้เหล็ก

10 วัดปาซางบุนนาค หมู 12 บานปาซางบุนนาค
11 วัดเนินไทรพัฒนา หมู 13 บานเนินไทรพัฒนา
12 วัดหวยหมากเอียก หมู 14 บานหวยหมากเอียก
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ตารางแสดงขอมูลแหลงน้ําในเขตตําบลปาซาง

ลําดับที่ ช่ือแหลงนํ้า สถานที่ต้ัง เน้ือที่โดย
ประมาณ (ไร)

1 อางเก็บนํ้าหวยขี้เหล็ก หมู 1 หวยขี้เหล็ก 200
2 สระนํ้าโรงเรียนอนุบาลปาซาง หมู 1 หวยขี้เหล็ก 1
3 รองควาย หมู 2 หวยขี้เหล็กใต 2
4 หวยขี้เหล็ก หมู 2 หวยขี้เหล็กใต 10
5 รองแยง หมู 3 ปาซาง 10
6 รองดู หมู 3 ปาซาง 5
7 หวยแมเผื่อ หมู 3 ปาซาง 10
8 ลําหวยหมอปลา หมู 4 ปาซางเหนือ 10
9 ลําหวยโปงเง่ียม หมู 4 ปาซางเหนือ 10

10 หวยปูแกง หมู 5 หวยหมากเอียก 62
11 หวยแมเผื่อ หมู 5 หวยหมากเอียก 60
12 หวยตาเหลือง หมู 5 หวยหมากเอียก 10
13 รองโจ หมู 6 ปาสา 6
14 รองไผ หมู 7 หวยหาง 11
15 หวยดินดํา หมู 7 หวยหาง 6
16 หวยหาง หมู 7 หวยหาง 11
17 สระนํ้าสาธารระหวยหาง หมู 7 หวยหาง 1
18 สระนํ้าโรงเรียนหวยหาง หมู 7 หวยหาง 1
19 หวยทรายขาว หมู 8 หวยหมากเอียกเหนือ 300
20 อางเก็บนํ้าหวยหมอปลา หมู 8 หวยหมากเอียกเหนือ 150
21 ฝายนํ้าลนหวยหัวทุง หมู 9 นาเจริญ 160
22 หวยกวางปลา หมู 9 นาเจริญ 25
23 หวยกวางปลา หมู 10 ประชารวมใจ 3
24 หวยขี้เหล็ก หมู 11 หวยขี้เหล็กกลาง 11
25 หวยสวนเหม้ืยง หมู 12 ปาซางบุนนาค 20
26 รองเหยง หมู 12 ปาซางบุนนาค 52
27 หวยแมเผื่อ หมู 12 ปาซางบุนนาค 10
28 หนองปายาง หมู 13 เนินไทรพัฒนา 26
29 หวยไมฆอง หมู 13 เนินไทรพัฒนา 20
30 อางหวยแมเลียบนอย หมู 13 เนินไทรพัฒนา 12
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ลําดับท่ี ชื่อแหลงน้ํา สถานท่ีตั้ง เนื้อท่ีโดย
ประมาณ (ไร)

31 หนองปูโทน หมู 13 เนินไทรพัฒนา 13
32 หวยแมเผื่อตนบน หมู 13 เนินไทรพัฒนา 32
33 อางเก็บน้ําหนองบัว หมู 13 เนินไทรพัฒนา 72
34 อางเก็บน้ําหนองมน หมู 13 เนินไทรพัฒนา 45
35 หวยแมเผื่อ หมู 14 บานหมากเอียก 37
36 หวยน้ํางาม หมู 14 บานหมากเอียก 30
37 หวยโปง หมู 14 บานหมากเอียก 30
38 หวยตาเหลือ หมู 14 บานหมากเอียก 20
39 สระน้ําโรงเรียนบานหมากเอียก หมู 14 บานหมากเอียก 1
40 ลําหวยหมอปลา หมู 16 ปาซางดอยแกว 5
41 สระน้ําโรงเรียนปาซางเหนือ หมู 16 ปาซางดอยแกว 2 งาน

2.2 สภาพเศรษฐกิจ
2.2.1 อาชีพ

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซาง สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ทํา
นา ทําไร (ขาวโพด  ,มันสัมปะหลัง , ถั่วเหลือง)   ทําสวน (ลิ้นจ่ี  ,ลําไย ) ทําการเลี้ยงสัตว ประมง อาชีพรับจาง
ทั่วไป ทั้งภาคบริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ คาขาย ธุรกิจการคาและผูประกอบการ

 ภาคการเกษตร รอยละ 61.85
 ภาคคาขาย รอยละ 4.03
 รับจางทั่วไป รอยละ 32.60
 อ่ืนๆ รอยละ 1.52

2.2.2 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล

 สนามกอลฟ จํานวน 1 แหง
 โรงสี จํานวน 21 แหง
 รานขายของชํา จํานวน 76 แหง
 รานขายวัสดุกอสราง จํานวน 3 แหง

 ปมน้ํามัน จํานวน 18 แหง
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2.3 สภาพทางสังคม
2.3.1 การศึกษา
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง
 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 แหง
 โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส จํานวน 2 แหง
 ที่อานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน 5 แหง

2.3.2 สถาบันองคกรทางศาสนา
 วัด จํานวน 7 แหง
 สํานักสงฆ จํานวน 5 แหง

2.3.3 สาธารณสุข
 สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน จํานวน 2 แหง
 สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 4 แหง
 อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา       จํานวนรอยละ 100
 อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 197    คน

2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 สถานีตํารวจ - แหง
 จุดตรวจ 1 แหง

2.4  บริการพื้นฐาน
2.4.1 การคมนาคม
 ถนนลูกรัง 82 สาย
 ถนนลาดยาง 15 สาย
 ถนนคอนกรีต 40 สาย
 สะพาน 26 แหง
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2.4.2 โครงการโทรคมนาคม
 ที่ทําการไปรษณียเอกชน 1 แหง
 ตูโทรศัพทสาธารณะ 11 แหง

2.4.3 การไฟฟา
 มีไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 16 หมูบานในเขตตําบล

(จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา 9,770 คน 2,945 ครัวเรือน)

2.5 แหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
2.5.1 ตามธรรมชาติ
 ลําน้ํา ลําหวย 35 แหง
 บึง หนอง และอ่ืน ๆ 4 แหง

2.5.2 ท่ีมนุษยสรางขึ้น
 ฝาย 35 แหง
 บอน้ําต้ืน 921 แหง
 บอโยธาฯ 9 แหง
 อางเก็บน้ํา 5 แหง
 ประปาหมูบาน 13 แหง

2.6  แหลงทองเท่ียว
 วนอุทยานน้ําตกตาดสายรุง  หมู 6

2.7  ขอมูลอื่น ๆ
 แหลงน้ํา ไดแก  หมูที่ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14
 ปาชุมชนหมูบาน ไดแก  หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16

2.8 กลุมพลังมวลชน
 ลูกเสือชาวบาน จํานวน รวม 439 คน
 ไทยอาสาปองกันและระงับอัคคีภัย หมูบานละ 10 คน รวม 160 คน
 สมาชิก อปพร. 221 คน
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2.9 ศักยภาพในตําบล
2.9.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
1 ) จํานวนบุคลากร

บุคลากรทั้งหมด จํานวน 68 คน แบงเปน
 สภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง รวมทั้งหมด  32  คน  ประกอบดวย

- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 คน

หมายเหตุ สมาชิกสภาฯ เปนเลขานุการสภาฯ
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาซาง รวมทั้งหมด  4  คน  ประกอบดวย

- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน

 พนักงานสวนตําบล (ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง) รวมทั้งหมด 37 คน  ประกอบดวย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1   คน
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1   คน

สํานักงานปลัด อบต. จํานวน 15 คน
- หัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 1  คน
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  คน
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1  คน
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1  คน
- บุคลากร จํานวน 1  คน
- เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1  คน
-เจาพนักงานปองกัน จํานวน 1  คน
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1  คน
- ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน 1  คน
-ผูชวยเจาหนาที่ปองกัน จํานวน 1  คน
-ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1  คน
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 1  คน
- คนงานทั่วไป จํานวน 1  คน

กองคลัง จํานวน 8 คน
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1  คน
- นักวิชาการคลัง จํานวน 1  คน
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- นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1  คน
- เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1  คน
-เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1  คน
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1  คน
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1  คน
-ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1  คน
กองชาง จํานวน 5 คน
- นักบริหารงานชาง จํานวน 1  คน
- นายชางโยธา จํานวน 1  คน
-เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1  คน
- ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1  คน
-ผูชวยชางโยธา จํานวน 1  คน

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 9 คน
- หัวหนาสวนการศึกษา จํานวน 1  คน
- ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
-เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1  คน
-ครูผูชวย จํานวน 4 คน
-ผูชวยครู จํานวน 1  คน
-ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 คน

2 ) ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
 ประถมศึกษา จํานวน - คน
 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 1 คน
 อนุปริญญา/ ปวส. จํานวน 11 คน
 ปริญญาตรี จํานวน 20 คน
 ปริญญาโท จํานวน 8 คน

ศักยภาพของชุมชนในพื้นท่ี
1) การรวมกลุมของชุมชนในพื้นท่ี
ประเภทกลุมเงินทุน

 กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน 16 กลุม
 กลุมโครงการแกไขปญหาความยากจน จํานวน 9 กลุม

(หมูที่ 3, 5, 7, 8, 9,1 0, 4, 11 และ 12)
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 16 กลุม
 กลุมฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 15 กลุม
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ประเภทกลุมทางการเกษตร
 กลุมเกษตรทํานาปาซาง จํานวน 16 กลุม (หมูที่ 1-16)
 กลุมลูกคา ธกส. จํานวน 16 กลุม (หมูที่ 1-16)
 กลุมเลี้ยงโค จํานวน 11 กลุม
 กลุมปศุสัตวอินทรีย จํานวน 1 กลุม
 กลุมเลี้ยงสุกร จํานวน 2 กลุม (หมูที่ 4 และ 5 )
 กลุมทําไรนาสวนผสม จํานวน 2 กลุม (หมูที่ 10 และ11 )
 กลุมอาสาสมัครปศุสัตว จํานวน 1 กลุม
 กลุมเกษตรอินทรีย จํานวน 1 กลุม

ประเภทอาชีพอุตสาหกรรม
 กลุมแกะสลักฯ จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 6)
 กลุมทอผาไหม จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 13 )
 กลุมผาทอพื้นเมือง จํานวน 2 กลุม (หมูที่ 1 และ 3)
 กลุม ตัดเย็บผา จํานวน 3 กลุม (หมูที่ 4, 2 และ 16)
 กลุมแปรรูปอาหาร จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 7)
 กลุมกลุมผลิตกลวยฉาบ จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 9)
 กลุมผลิตเทียนหอม จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 8)
 กลุมดอกไมประดิษฐ จํานวน 2 กลุม (หมูที่ 6 และ 12)
ประเภทกลุมบุคคล
 กลุมพัฒนาสตรี จํานวน 16 กลุม (หมูที่ 1-16)
 กลุมเยาวชน จํานวน 16 กลุม (หมูที่ 1-16)
 กลุม อสม. จํานวน 16 กลุม (หมูที่ 1-16)
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ประเภทขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (ระดับตําบล) ประจําป 2558
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558 กรมปศุสัตว

ชื่อหมูบาน จํานวน
เกษตรกร

พ้ืนที่
ปลูก
หญา
(ไร)

โคเนื้อ
(ตัว)

โคนม
(ตัว)

กระบือ
(ตัว

สุกร
(ตัว)

ไก
(ตัว)

เปด
(ตัว)

แพะ
(ตัว)

แกะ
(ตัว)

สุนัข
(ตัว)

แมว
(ตัว)

หมายเหตุ

ตาดควัน 32 - 5 - 7 45 314 - - - 15 11
นาเจริญ 28 - - - - - - - - - 82 20
เนินไทรพัฒนา 77 5 9 - 31 31 210 160 - - 57 25
ประชาชารวมใจ 34 10 - - - - 120 - - - 36 26
ปาซาง 81 - 8 - 8 28 1,230 67 - - 43 22
ปาซางดอยแกว 32 103.75 - - 9 - 210 5 - - 25 10
ปาซางเหนือ 69 1.25 14 - 7 27 730 25 - - 52 18
ปาสา 135 - 10 - - 193 1,460 180 - - 83 111
เวียงซางคํา 48 - 9 - 4 13 80 60 - - 25 12
หมากเอียก 74 10 140 - 25 58 170 160 - - 53 13
หวยขี้เหล็ก 102 11 36 - 10 70 1,168 32 - - 80 45
หวยขี้เหล็ก
กลาง

83 - 27 - 13 53 120 180 - - 55 14

หวยขี้เหล็กใต 26 - 15 - 7 - 340 17 - - 72 30
หวยหมากเอียก 226 - 32 - 9 98 4,359 204 - - 226 115
เหนือ 149 - 2 - 4 25 - 80 - - 112 39
หวยหาง 86 - - - 7 49 779 10 - - 47 40
รวมท้ังหมด 1,282 141 177 - 141 690 11,290 1,180 - - 1,063 551

สวนท่ี 3
สรุปผลการพัฒนาตําบลปาซางในปท่ีผานมา
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3.1  สรุปสถานการณการพัฒนา
3.1.1 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง

จุดแข็ง จุดออน
1. การบริหาร

– คณะผูบริหารสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ.

– ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน หนวยงาน
ราชการและ กลุมองคกรตางๆทั้งในและนอกพื้นที่

– ผูบริหารสงเสริมแนวความคิดตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดย
ใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อใหสามารถแกไขปญหา
ไดอยางแทจริง

1. การบริหาร
– ขาดการชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของตนในการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนารวมถึง
ขาดการสงเสริมการติดตามและตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนถึงผลการดําเนินงานของสภาฯ และคณะ
ผูบริหาร

- แกนนํากลุมตางๆยังขาดความเขาใจถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนงานตางๆทําใหไมสอดคลองกับการ
ดําเนินงานแกไขปญหา

- ในแผนพัฒนายังมุงเนนโครงสรางพื้นฐานจน
ละเลยการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
ขาดการบูรณาการอยางตอเนื่อง

2. ระบบขอมูล
– อบต.มีเว็ปไซดเปนของตนเองสามารถเพิ่มเติม

ขอมูลและทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา
– อบต. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเพียงพอในการ

จัดเก็บขอมูลในแตละสวนงาน
– อบต. ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการของ

ศูนยขอมูลขาวสารครบถวนตามระเบียบฯ

2. ระบบขอมูล
– การจัดเก็บฐานขอมูลองคกรโดยเฉพาะใน
สวนขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลทั่วไปไมเปนปจจุบัน
– ศูนยขอมูลขาวสารยังไมมีพื้นที่เฉพาะในการ

ใหบริการประชาชน
– การทําสื่อประชาสัมพันธยังขาดความตอเนื่องและ

ไมครอบคลุมจํานวนครัวเรือนในเขตตําบล
3. ศักยภาพของบุคลากรในองคกร

– บุคลากรไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรูในการ
ปฏิบัติหนาที่

– องคกรมีทรัพยากรบุคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณในงานที่รับผิดชอบ

– มีการปรับปรุงโครงสรางแผนอัตรากําลัง
พนักงานใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ขององคกร

3. ศักยภาพของบุคลากรในองคกร
– บุคลากรมีความรูเฉพาะดาน
– บุคลากรขาดอํานาจในการตัดสินใจแกในการ

ปฏิบัติหนาที่ เนื่องมาจากขอระเบียบกฏหมาย
- พนักงานมีการโยกยายเขาและออกอยูบอยคร้ัง ทํา

ใหการทํางานขาดความตอเนื่อง
- พนักงานไมครบอัตราตามแผนอัตรากําลัง

จุดแข็ง จุดออน
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4. การเงิน/งบประมาณ
– คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจาง

ไดปฎิบัติตามระเบียบฯ อยางเครงครัดในการรักษา
วินัยทางการเงิน

4. การเงิน/งบประมาณ
– งบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอเพราะ

งบประมาณสวนหนึ่งตองนํามาใชในการบริหารงานที่
เปนคาใชจายประจํา  อาทิ เงินเดือน คาตอบแทน
ตลอดจนคาใชจายดานสาธารณูปโภค

5. ศักยภาพของชุมชน
– สามารถตอยอดจากการจัดต้ังกลุมเพื่อดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน  เชน กลุม กลุมอาชีพ กลุม
กิจกรรม กลุมออมทรัพย  ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพราะ
สวนใหญกลุมตางๆ ประสบปญหาจากงบประมาณใน
การดําเนินงาน มากกวาดานความรวมมือของคนใน
ชุมชน

5. ศักยภาพของชุมชน
– บุคลากรในกลุมไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ องค

ความรูในการปฏิบัติหนาที่
– คุณภาพสินคาของกลุมไมไดรับการปรับปรุงใหมี

มาตรฐานและขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ
– กลุมขาดความเขมแข็งและดําเนินกิจกรรมไม

ตอเนื่อง  ทําใหมีการต้ังกลุมลมเหลวอยูบอยคร้ัง

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– มีทรัพยากรธรรมชาติที่พรอมพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวในอนาคต เชน ปาชุมชน
- สภาพพื้นที่เปนที่ลุม และมีแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติไหลผาน เกื้อหนุนใหพื้นที่เหมาะสมกับการ
ทําการเกษตร

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– ประชาชนขาดจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
– ขาดการวางแผนการกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพพื้น
– มีการรุกพื้นที่และเผาปารวมทั้งวัชพืชจากการทํา

การเกษตร เชน หญาและฟาง ทําใหดินเสื่อมสภาพ
- ในชวงฤดูฝนมักเกิดปญหาน้ําหลากเขาทวมพื้นที่

การเกษตรอยูเสมอ
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3.1.2 โอกาสการพัฒนาในอนาคต

ตอประชาชนในพื้นท่ี
- นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน  มีสวนเกื้อหนุนตอการพัฒนาของอาชีพเกษตรกร

ตอองคกร
- รัฐมีแนวโนมถายโอนอํานาจ ภาระหนาที่ และงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด
– กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางไมไดรับการแกไขใหเหมาะสม และเอ้ือตอการพัฒนาทองถิ่น
– การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
– มีการถายโอนภารกิจ หนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  และไมมีการจัดเตรียมความ

พรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน  มีโดยเฉพาะภารกิจที่ใชงบประมาณจํานวนมาก ทําให
เปนภาระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปาซางในป พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 2558 บางสวน
(1) การพัฒนาตามยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง เชน

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา 2. การพัฒนาดานสาธารณสุข 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. การ
พัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ 6.การพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร ยังคงมีประสบปญหาในการพัฒนา
เหมือนในปที่ผานมา ที่แผนยังไมครอบคลุมทําใหการแกไขปญหาไมตรงประเด็นเทาที่ควรทําใหการจัดทํา
ประชาคมนั้นประชาชนยังเกิดความสับสนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง โดยเฉพาะใน
สวนของโครงการที่ประชาชนคัดเลือกเพื่อแกไขตามแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง โดยควรสรางองคความรูใหแกประชาชนในการพัฒนาแผนตามยุทธศาสตรการพัฒนาใหเหมาะสม
กับลักษณะพื้นที่ ประชากร สภาพปญหา รวมถึงนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอตลอดจน
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นในการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซางในป 2559 จะดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพและขอมูลดังขางตน  โดยจะเนนการสงเสริมดานการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานราชการทั้งในและนอกพื้นที่ มุงเนนใหเกิดประโยชนแกพี่นองประชาชนอยางแทจริงสงเสริมการตอยอด
โครงการฯ  และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนสรางความตอเนื่องของโครงการฯ เนนการพัฒนาคน
และการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมากขึ้น ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลตอไป
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สวนท่ี 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนา
" พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออีซี เปนเวทีเรียนรู

ดูแลผูสูงวัย เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิปญญาประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน"

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

4.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงรายสูแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลปาซาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 การปองกันและระงับโรคในชุมชน
2.2 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีแกประชาชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 การเสริมสรางระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
3.2 การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4 การปองกันแกไขปญหายาเสพติด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
4.1 การสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ
4.2 การสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.1 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 การปองกัน ดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6.2 พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว สวนสาธารณะ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7.2 การพัฒนาเคร่ืองมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการบริการ
7.3 การเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
7.4 การสนับสนุนภารกิจหนวยงานภาครัฐ

4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” Global Golden
Gateway of Lanna Culture and International Trade
เปาประสงคจังหวัดเชียงราย (Goals)
1. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูป เพื่อสรางรายไดใหประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปจจัยพื้นฐานการผลิต ไดแก การ
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของลานนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
จัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ปกติและชายแดน ปูองกันและ
ปราบปรามปญหายาเสพติด และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
5. สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย (Strategic Issues)
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรฟนฟู สืบสานวัฒนธรรม คานิยมสังคมลานนา พัฒนาชุมชน คน
คุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและสรางความสมานฉันท
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ แบบบูรณาการ

4.5 นโยบายการพัฒนาอําเภอเวียงเชียงรุง
ชุมชนปลอดยาเสพติด
ชุมชนมีความเขมแข็ง
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การดํารงชีวิตในรูปเศรษฐกิจแบบเพียงพอตามแนวพระราชดําริ
- พออยู  พอกิน
- พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
- การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีแผนและการพัฒนาอยางยั่งยืน
- การพัฒนาเปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษและโบราณสถาน
- การจัดตั้งชมรมแพทยแผนไทยและสมุนไพร
- ประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐอยางรวดเร็วเสมอภาคและท่ัวถึง

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร

นโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซางแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ  2557  ไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานไว ๒ ระยะ คือ

นโยบายเรงดวน
การที่จะพัฒนาตําบลใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อใหทันตอสถานการณบาน เมืองและการสอดรับกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลนี้ จําเปนที่จะตองมีการพัฒนา แกไข และปรับปรุงใน
เร่ืองที่จําเปนอันดับตน เพื่อตอบสนองความตองการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที ซึ่งถือวาเปนเร่ือง
ที่เรงดวนที่ควรจะไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก โดยมีนโยบายในการดําเนินการ ดังนี้

1) จัดใหมีรถบรรทุกน้ําดับเพลิงเพื่อแกไขปญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพี่นอง
ประชาชนในเขตพื้นที่ หรือใชในกิจการตาง ๆ ที่ใชน้ําในการอุปโภค/บริโภค

2) สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมู ลฐาน (อสม.) ในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการพัฒนาในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น

3) สนับสนุนการศึกษาการเรียนรูภาษาตางประเทศแกประชาชน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

4) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ องคความรูแกประชาชน และกลุมอาชีพตาง ๆ ภายในตําบลปาซาง
5) สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีแกประชาชน และเสริมสรางเครือขายดานสาธารณสุข

ใหมากขึ้น
นโยบายตามพันธกิจหนาท่ี ตลอดระยะ 4 ป
นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง มุงมั่นที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยมี
แนวทางดังนี้

1) ปรับปรุงแหลงน้ําทางการเกษตรที่สําคัญและจําเปนในการประกอบอาชีพและอุปโภคบริโภคให
เพียงพอและยั่งยืน

2) มุงเนนการพัฒนาเสนทางคมนาคม และถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร
3) จัดระบบไฟฟา น้ําประปาทั้งการอุปโภคและบริโภคใหเขาถึงทุกพื้นที่



27

นโยบายการพัฒนาดานการบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สนับสนุนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยที่มี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้น จึงมีความสําคัญและจําเปนมากขึ้นไมวาจะเปนอัคคีภัย ภัยจากคมนาคมและขนสง หรือภัย
ธรรมชาติที่จะสงผลกระทบรุนแรงขึ้นอีกทั้ง การเตรียมความพรอมดังกลาวจะเปนการสรางการยอมรับ ความ
เชื่อมั่น และภาพลักษณที่ดีของตําบลในการแสดงศักยภาพ ความพรอมของตําบลดานการจัดการสาธารณภัย ใน
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางดังนี้

1) จัดใหมีรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เพื่อแกไขปญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ และอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน

2) จัดสวัสดิการสงเคราะหการชวยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและภัย
พิบัติตาง ๆ
นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สงเสริมและสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลด
รายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยจะสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ
ฐานรากของตําบล โดยมีแนวทางดังนี้

1) สงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพตางๆ ภายในตําบล เชน กลุมสวนยางพารา กลุมสวนปาลม
กลุมผูสูงอายุ  กลุมสตรี  กลุมผูพิการ  กลุมผูปวยเอดส กลุมเด็กและเยาวชน ฯลฯ

2) สนับสนุนการเรียนรูชุมชน แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
3) ใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและมีความ

เขมแข็งตลอดจนสรางระบบสุขภาพที่ดีใหเกิดขึ้นแกประชาชนในตําบล ใหสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางรา งกายและ
จิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1) สงเสริมใหมีการจัดการปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
2) สงเสริมใหมีการปองกันโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ
3) สงเสริมการดําเนินงานของกลุม อสม. ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4) สงเสริมกิจกรรมและรณรงคใหเกิดสุขภาวะที่ดีแกประชาชน

นโยบายการพัฒนาดานคน สังคม และการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยาง

ตอเนื่อง และสงเสริมใหมีการเรียนรูของประชาชนในตําบล การพัฒนาระบบเครือขาย สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ชุมชน ตลอดจนการสงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมทองถิ่น และรักษาประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน โยมีแนวทางดังนี้

1) สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในตําบลปาซางทุกโรงเรียน รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในป ๒๕๕๘

2) สงเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชน
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3) ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให
ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง

4) สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณที่โดดเดนของตําบลปาซาง เชน งานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

5) สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
6) สนับสนุนใหมีสนามกีฬา และมีการจัดแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบลเพื่อใหประชาชน

สามารถใชประโยชนทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
นโยบายการพัฒนาดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานในดานการปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน และปญหาอาชญากรรม โดยใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรม การเผยแพรอบรมใหความรูดานการปองกันอาชญากรรมแกประชาชน องคกร
ชุมชน รวมทั้งผูนําทองถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้

1) สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมทบทวนของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน(อปพร.) ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน(ชรบ.) กรรมการหมูบาน(กม.) และกลุมตางๆที่เกี่ยวของ

2) สนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติด และปญหาอาชญากรรมในตําบล
3) สนับสนุนกิจกรรมของกลุมกูชีพกูภัย
4) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานตางๆประกอบดวย ความรู ความเขาใจในการปองกัน

ตนเองและทรัพยสิน เพื่อเตรียมตัวในการเปดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบายการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรมหรือ
สูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

1) สนับสนุนใหมีการปองกัน บํารุงรักษาปาชุมชน และปาตนน้ํา
2) สนับสนุนใหมีการบํารุงรักษา พัฒนาแหลงน้ําในชุมชน
3) สนับสนุนการปองกันและดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน

นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุงเนนความโปรงใส และการมี

สวนรวม ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและการบริการ เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

2) มุงเนนพัฒนาฝมืออบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
ตลอดจนพนักงาน ลูกจาง ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน เพิ่มแนวคิดใน
การพัฒนาตําบลปาซาง
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3) สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน และเปนที่ยอมรับ

4) ประสานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
อําเภอเวียงเชียงรุงและพื้นที่อ่ืนๆ สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน

5) สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชนไดรับ
ทราบ



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 10 78,345,500 8 29,200,000 3 16,600,000 21 124,145,500
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 22 110,473,000 18 60,350,000 16 25,970,000 56 196,793,000

รวม 32 188,818,500 26 89550000 19 42,570,000 77 320,938,500
รวมท้ังสิ้น 32 188,818,500 26 89,550,000 19 42,570,000 77 320,938,500

32

รวม 3 ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาบัญชีเกินศักยภาพ

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561



ผ.01

33

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา

1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 กอสรางถนน คสล.ซอย 6 ซอย 9
หมูท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

ซอย 9 กวาง 4 เมตร
ยาว 85 เมตร
ซอย 6 กวาง 4 เมตร
ยาว 145 เมตร

190,000

300,000

- - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

2 โครงการลาดยางมะตอยทับถนน
ตั้งแตปากทางเขาหมูบานถึง
สะพานรองโปง หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว 900
เมตร หนา 5 ซม.

450,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

3 กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 6
1.ซอยทาตนแฟน-ซอย 11
2.ซอยเลียบหวยตาด
3.ซอยโปงหนองควาย-ซอย 13

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 1.กวาง 4 ม. ยาว 1,800 ม

2.กวาง 3 ม. ยาว 500 ม
1.กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

400,000
- - ความ

ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

4 กอสรางถนน คสล.ซอย 8,10
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

ซอย 8 กวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
ซอย 10 กวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร 400,000 - - ความ

ยาวถนน
ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนน

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.ซอย 7 ถึงบาน
นายมี ศรีพรม หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 140
เมตร

340,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรบนทอง
ถนน

กองชาง



ผ.01

34

6 กอสรางถนน คสล.ซอย 4 หมูท่ี 11 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 132
เมตร

400,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล.ในหมูบาน
1.จากถนนคอนกรีตถึงบานนาย
ชารี ภารประดิษฐ
2.กอสรางถนน คสล.ซอยบานนาย
รุงโรจน เทพปน
3.กอสรางถนน คสล.สายหลัง
หมูบานเชื่อมหมู 12
หมูท่ี 13

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

1.กวาง 3 เมตร ยาว 80
เมตร
2.กวาง 3 เมตร ยาว 80
เมตร
3.กวาง 4 เมตร ยาว
121 เมตร

350,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

8 กอสรางถนน คสล.ซอย 1 ซอย 9
หมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

ซอย 1 กวาง 3 เมตร
ยาว 80 เมตร
ซอย 9 กวาง 3 เมตร
ยาว 110 เมตร

380,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

9 กอสรางถนน คสล.ทางเขาหมูบาน
หมูท่ี 15

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 600
เมตร

300,000 300,000 300,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

10 กอสรางถนน คสล.ซอย 5/2 ตอ
จากจุดเดิม หมูท่ี 16

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 170
เมตร

410,000 - - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

11 กอสรางถนน คสล.ซอย 11 หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 141
เมตร

- 330,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

12 กอสรางถนน คสล.ซอย 4 หมูท่ี 2 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 85
เมตร

- 190,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง
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13 กอสรางถนนลูกรังบริเวณหนาวัด
ปาซางโพธิ์ทอง หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 400
เมตร

- 80,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

14 กอสรางถนน คสล.ซอย 5 หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 500
เมตร

- 400,000 400,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

15 กอสรางถนน คสล.ซอย 1
ซอยกลางบาน-ซอย 5-6 หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 3 เมตร ยาว 100
เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 60
เมตร

- 170,000

52,000

- ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

16 กอสรางถนน คสล.ซอย
1/1,3,4,5,6/2,9,12,14,15 หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

ซอย 1/1 ก 3 ย 50 ม
ซอย 3 ก 4 ย 54 ม
ซอย 4 ก 4 ย 70 ม
ซอย 5 ก 3 ย 40 ม
ซอย 6/2ก 2.5ย 100 ม
ซอย 9 ก 4 ย 25 ม
ซอย 12 ก 3 ย 30 ม
ซอย 14 ก 3 ย 30 ม
ซอย 15 ก 4 ย 60 ม

- 460,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล.ซอย 10 หมูท่ี 9 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 3 เมตร ยาว 69
เมตร

- 120,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

18 กอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัด
เขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมูท่ี 11

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

1.สายหวยกวาย กวาง 4
เมตร ยาว 300 เมตร
2.สายจอมะปน กวาง 4
เมตร ยาว 700 เมตร

- 400,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

19 กอสรางถนนลูกรังขางหนองบัวฝง
ตะวันตก หมูท่ี 13

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 950
เมตร

- 380,000 - ความยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

20 กอสรางถนนหินคลุกเขาหวยโปง
พรอมบดอัด หมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร

- 500,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง
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21 กอสรางถนน คสล.ซอย 1และซอย
5/1 ตอจากจุดเดิม หมูท่ี 16

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 80
เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว 80
เมตร

- 180,000 - ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาสู
พ้ืนท่ีการเกษตร หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

สาย 1 หลังโรงเรียนหวย
ขี้เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว
620 เมตร
สาย 2 ตอจากซอย 15 กวาง
4 เมตร ยาว 900 เมตร
สาย 3 สายหลังโรงเรียนเปน
ทางแยก กวาง 3 เมตร ยาว
286 เมตร
สาย 4 ระหวางทางหมู 1
และหมู 10 กวาง 4 เมตร
ยาว 332เมตร

- - 1,200,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

23 กอสรางถนน คสล.ซอย 20,22,23,24  หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,000
เมตร

- - 4,600,000 ความยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนน

กองชาง

24 กอสรางถนน คสล.ซอย 1 หมูท่ี 10 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 150
เมตร

- - 350,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

25 กอสรางถนน คสล.สายหวยสวน
เม้ียง หมูท่ี 11

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 120
เมตร

- - 350,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

26 กอสรางถนน คสล.ซอย 6 หมูท่ี 12 เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 100
เมตร

- - 230,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง

27 โครงการบํารุงรักษาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง

เพ่ือซอมแซมถนน,สะพาน,ราง
ระบายน้ํา,ฝาย,ทอเหลี่ยมให
สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติ

จํานวน 16 หมูบาน 960,000 960,000 960,000 ความ
ยาวถนน
ที่ซอม

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง
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28 จัดทําทะเบียนถนน ไฟฟา
สาธารณะและสิ่งกอสราง

เพ่ือจัดเก็บขอมูลใหเปน
ปจจุบัน

จํานวน 16 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ที่จัดทํา

อบต.มีขอมูลดาน
โครงสรางพ้ืนฐานใน
ตําบล

กองชาง

29 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ตําบลปาซาง  (ไฟก่ิง)

เพ่ือซอมแซมไฟฟารายทาง
ในตําบล

จํานวน 16 หมูบาน 100,000 200,000 200,000 จํานวน
จุดที่
ซอม

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

30 โครงการขยายเขตไฟฟาในตําบลปา
ซาง

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
ครอบคลุมท้ังตําบล

จํานวน 16 หมูบาน 100,000 200,000 200,000 ความ
ยาวที่
ขยาย
เขต

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุกใน
ตําบลปาซาง

เพ่ือกอสรางถนนหินคลุกให
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาดวยความสะดวก

จํานวน 16 หมูบาน 480,000 480,000 480,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนลูกรังตําบล
ปาซาง

เพ่ือกอสรางถนนลูกรังให
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาดวยความสะดวก

จํานวน 16 หมูบาน 480,000 480,000 480,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

33 โครงการจัดหาพรอมติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในตําบลปาซาง

เพ่ือจัดหาวัสดุติดตั้งไฟฟา
รายทางสาธารณะ

จํานวน 160 จุด 200,000 250,000 250,000 จํานวน
วัสดุ
อุปกร

ณไฟฟา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

34 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่นเพ่ือปรับปรุงถนน

1.เพ่ือปรับปรุงถนนในตําบล
2.เพ่ือขุดลอกคูคลองและ
แหลงน้ําในตําบล

จํานวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ลิตร

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน
2.ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังในพ้ืนท่ี

กองชาง
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35 กอสรางถนน คสล.ทางเขา ศพด.
และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหเด็กผูปกครองและ
ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว
403 เมตร

700,000 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

กองชาง

36 กอสรางรั้วรอบ ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล

เพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพยสินทางราชการ

กวาง 3 เมตร ยาว
257 เมตร

700,000 - - ความ
ยาว

ของร้ัว

ทรัพยสินของทาง
ราชการมีความปลอดภัย
เพ่ิมมากข้ึน

กองชาง

37 กอสรางโรงอาหาร ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหารกลางวัน
และใชทํากิจกรรมอ่ืน ๆ

จํานวน 1 โครงการ 950,000 - - ความ
กวางยา
วของ
โรง

อาหาร

เด็กนักเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหาร
กลางวัน

กองชาง

38 โครงการติดตั้งไฟก่ิงรอบอาคาร
ศพด.และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีไฟฟาสองสวางใน
เวลากลางคืน

จํานวน 1 โครงการ 200,000 - - จํานวน
ที่ติดตั้ง

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีไฟฟาสองสวาง
ในเวลากลางคืน

กองชาง

39 กอสรางท่ีจอดรถ ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหครู ผูปกครองและผู
มาติดตอราชการมีท่ีจอดรถ
ในรม

จํานวน 1 โครงการ - 500,000 - จุดที่
กอสรา

ง

ครู ผูปกครองและผูมา
ติดตอราชการมีท่ีจอดรถ
ในรมเพ่ือกันแดดกันฝน

กองชาง

40 กอสรางถนน คสล.ซอยขาง
โรงเรียน หมู 16

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 150
เมตร

- - 200,000 ความ
ยาว
ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิน่เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 กอสรางระบบเครื่องกรองน้ําดื่ม
สําหรับชุมชน หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง 600,000 - - จํานวน
โรงน้ํา
ดื่มที่
สราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

2 กอสรางบอพักน้ําประปา หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง 300,000 - - จํานวน
บอพัก

น้ํา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

3 กอสรางรางระบายน้ําตัวยู จุดท่ี 1
เริ่มบานนายปอ มณีสาร-ซอย 14
หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 50 ซม. สูง 60
ซม. ยาว 1,505 เมตร
ทอ 40 ซม. จํานวน 364
ทอ

400,000 400,000 800,000 ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางตัววีและคลอง
สงน้ําตอจากจุดเดิม หมูท่ี 7

1.เพ่ือกอสรางรางคลองสงน้ําให
2.เพ่ือแกปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี

กวาง 2 เมตร ลึก 1
เมตร ยาว 1,000 เมตร

100,000 400,000 - ความ
ยาว

ของราง

1.ประชาชนมีแหลงน้ําเพื่อใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
2.สามารถแกปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง
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5 จัดซื้อทอประปา หมูท่ี 10 เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 5,000
เมตร

400,000 200,000 - จํานวน
ทอ

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

6 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูถนน
สายกลาง หมูท่ี 12

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 50 ซม. ลึก 50
ซม. ยาว 500 เมตร

400,000 400,000 - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

7 กอสรางรางระบายน้ําตัวยูจุดท่ี 2
เริ่มบาน น.ส.เหรียญ มณีวรรณ-ซ.
14 หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 50 ซม. สูง 40
ซม. ยาว 900 เมตร ทอ
40 ซม. จํานวน 142 ทอ

- 600,000 800,000 ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

8 กอสรางรางระบายน้ําตัววี ซอย
13-7  หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 200 เมตร - 340,000 - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

9 กอสรางฝายหวยกางปลาเหนือ
หมูท่ี 10

1.เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค
2.เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 12 เมตร ยาว
800 เมตร สูง 4 เมตร

- 650,000 - ความ
ยาว
ของ
ฝาย

1.ประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค
2.ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

10 กอสรางระบบเครื่องกรองน้ําดื่ม
สําหรับชุมชน หมูท่ี 15

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง - 300,000 - ความ
สูงของ
กรอง
น้ํา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

11 กอสรางระบบสงน้ําประปาใน
หมูบาน หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

ยาว 1,000 เมตร - - 300,000 ความ
ยาวของ

ทอ

ประชาชนมีน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

12 ขุดลอกลําหวยโปงไคร หมูท่ี 4 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร ลึก 2 เมตร

- - 860,000 ความ
ลึกของ
หวย

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง
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13 กอสรางรางระบายน้ําตัวยูจุดท่ี 3
เริ่มซอย 2-บานนายสุรี มีมา หมูท่ี
5

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 50 ซม. สูง 40
ซม. ยาว 686 เมตร ทอ
40 ซม. จํานวน 203 ทอ

- - 360,000 ความ
ยาวราง

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตรตําบลปาซาง

1.เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ
2.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 3 จุด 300,000 300,000 300,000 ความ
ลึกของ

บอ

1.ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
2.ประชาชนมีน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

15 กอสรางถังเก็บน้ําประปาภูเขา หมู
ท่ี 9

1.เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ
2.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

กวาง 4 เมตร ยาว 8
เมตร สูง 2 เมตร

- - 250,000 จํานวน
ถังเก็บ

น้ํา

1.ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ
2.ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

16 กอสรางฝายน้ําลนหวยแมเผื่อ
ตอนบน หมูท่ี 13

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กวาง 8 เมตร ลึก
2.50 เมตร

- - 420,000 ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

17 กอสรางทอเหลี่ยมขามหวยตา
เหลือง หมูท่ี 14

เพื่อใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐานและมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร

ขนาด 1 ชองทาง กวาง
1.50 เมตร สูง 2 เมตร

- - 350,000 จํานวน
ทอ

เหลี่ยม

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

18 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูจุด
เริ่มบานนายสุพน แซลี หมูท่ี 15

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 40 ซม. ลึก 40
ซม. ยาว 200 เมตร

- - 300,000 ความ
ยาวราง

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

19 โครงการขุดลอกแหลงน้ําในตําบล
ปาซาง

1. เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ
2. เพ่ือระบายน้ําในหนาน้ํา
หลาก

จํานวน 16 หมูบาน 480,000 480,000 480,000 ความ
ลึกของ
แหลง
น้ํา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

20 โครงการขยายเขตประปาในตําบล
ปาซาง

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอยาง

จํานวน 16 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 ความ
ยาวที่

ประชาชนมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอยาง

กองชาง
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เพียงพอ ขยาย
เขต

เพียงพอ

21 กอสรางรางระบายน้ําในตําบลปา
ซาง

กอสรางรางระบายน้ําใน
ชุมชน

จํานวน 16 หมูบาน - - 600,000 ความ
ยาว

ของราง

แหลงน้ําในตําบลมีการ
พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน

กองชาง

22 กอสรางทอเหลี่ยมตําบลปาซาง เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ
คมนาคมท่ีมมีาตรฐาน

หมู 3 หมู 8 หมู 13 - 480,000 480,000 จํานวน
ทอ

เหลี่ยม

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

23 กอสรางสะพาน หมู 5 เพ่ือการสัญจรไปมาบนสะพาน
ขามคลอง

หมู 5 - - 100,000 ความ
ยาว
ของ

สะพาน

ประชาชนมีการคมนาคม
ท่ีมีมาตรฐาน

กองชาง

24 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน

เพ่ือซอมแซมประปาหมูบาน
ในตําบล

จํานวน 16 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประปา
ที่ซอม

ระบบประปาหมูบาน
สามารถใชงานไดดี

กองชาง

25 กอสรางฝายน้ําลนในตําบลปาซาง กอสรางฝายน้ําลนพรอม
ประตู ปด-เปด

จํานวน 16 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ฝายที่
สราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

26 ซอมแซมอางเก็บน้ําและฝายน้ําลน
ตําบลปาซาง

เพ่ือซอมแซมอางเก็บน้ําและ
ฝายในตําบลปาซาง

จํานวน 16 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 จํานวน
อางเก็บ
น้ําที่ซอม

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

27 กอสรางระบบประปา ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีน้ําใชเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค

จํานวน 1 โครงการ 1,500,000 - - ความ
ลึกของ
ประปา

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค

กองชาง

28 จัดซื้อครุภัณฑปมน้ําซัมเมิรท เพ่ือใชในการสูบน้ําในตําบลปา
ซางเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

จํานวน 16 หมูบาน - 200,000 - จํานวน
ที่จัดซ้ือ

สามารถแกปญหาน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีได

กองชาง

29 ขุดลอกลําหวยหาง หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 1,600 เมตร ลึก 3
เมตร

- - 300,000 ความ
ลึกของ
หวย

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง
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30 ขุดลอกอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 ไร 300,000 - 500,000 ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 แนวทางการปองกันและระงับโรคในชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาด
ชุมชนในตําบลปาซาง

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดชุมชนใหเปนระเบียบ
ถูกสุขอนามัย

จํานวน 1 โครงการ 30,000 - - จํานวน
ตลาด
ชุมชน

ตลาดชุมชนเปนระเบียบ
เรียบรอยและถูก
สุขลักษณะอนามัย

สํานักปลัด

2 รณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาของสัตวเลี้ยงใน
เขตตําบลปาซาง

จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 จํานวน
สุนัขที่
ปองกัน

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาของสัตว
เลี้ยง

สํานักงาน
ปลัด/ปศุสัตว
อ.เวียงเชียงรุง
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3 จัดซื้อทรายอะเบส สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขในการ
ปองกันโรค

ทุกหมูบานในเขต
ตําบล (16หมูบาน) 30,000 - -

จํานวน
อุปกร
ณที่ซ้ือ

งานดานสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

สํานักปลัด

4 โครงการควบคุมปองกันโรคระบาดและ
โรคไมระบาดในพ้ืนท่ี อบต.ปาซาง

เพ่ือปองกันโรคระบาดตาง
ๆ ในพ้ืนท่ี อบต.ปาซาง

ทุกหมูบานในเขต
ตําบล (16หมูบาน) 100,000 200,000 200,000

จํานวน
โรคที่

ระบาด
และไม
ระบาด

ประชาชนในตําบล
ปราศจากโรคระบาดตาง
ๆ

สํานักปลัด

5 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อสม.

หมูละ 7,500 จํานวน
16 หมูบาน

120,000 120,000 120,000

จํานวน
หมูบาน

ที่
สนับสนุ

น

อสม.สามารดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

6 โครงการพนหมอกควัน เพ่ือปองกันโรคระบาดใน
พ้ืนท่ี อบต.  และจัดซื้อวัสดุ
ในการพนหมอกควัน

ทุกหมูบานในเขต
ตําบล (16หมูบาน)

30,000 30,000 30,000

จํานวน
พื้นที่ที่
พน

หมอก
ควัน

ประชาชนในตําบลปลอด
จากโรคระบาด

สํานักปลัด

7 โครงการรณรงคใชเกลือไอโอดีน เพ่ือใหประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีน

จํานวน 16 หมูบาน
20,000 20,000 20,000

จํานวน
ครัวเรือ

น

ประชาชนไดบริโภคเกลือ
ไอโอดีนเพ่ือปองกันโรค

สํานักปลัด

8 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ ศพด.
และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีเตาสําหรับกําจัด
ขยะ

จํานวน 1 โครงการ
70,000 - -

จุดที่
สราง

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีเตาสําหรับ
กําจัดขยะ

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.2 แนวทางการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีแกประชาชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการอบรมการใชสมุนไพร
พ้ืนบาน

เพ่ืออบรมการใชสมุนไพร
พ้ืนบาน

1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับสมุนไพร
พ้ืนบาน

สํานักปลัด

2 แขงขันกีฬาหมูบานและกีฬา
เยาวชนตําบลปาซาง

เพ่ือความสามัคคีระหวางกัน 1  ครั้ง
100,000 100,000 100,000

จํานวน
เยาวชน
ที่เขา
รวม

ประชาชนมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันมากข้ึน

สวน
การศึกษา

3 แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล

1.เพ่ือสงเสริมกิจกรรมกีฬาสี
ศพด.ต.ปาซาง
2.เพ่ือสงเสริมกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาล อบต.ปาซาง

1  ครั้ง

50,000 50,000 50,000

จํานวน
เด็กที่

เขารวม

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ

สวน
การศึกษา

4 1.กอสรางลานกีฬาหมูบานและลาน
กีฬาตําบลปาซาง
2.ปรับปรุงลานกีฬาหมูบาน

1.เพื่อใหประชาชนมีลานกีฬาหมูบานใน
การเลนกีฬาและออกกําลังกาย
2.เพื่อปรับปรุงลานกีฬาให
สามารถกลับมาใชงานได

จํานวน 1  กิจกรรม - 300,000 - จํานวน
ลาน
กีฬา

ประชาชนมีลานกีฬา
หมูบานในการเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

กองชาง
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5 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ี
ใชในการอุปโภคและบริโภค

จํานวน 1 กิจกรรม 80,000 - - จํานวน
คร้ังที่
ตรวจ

ประชาชนมีน้ําท่ีปราศจาก
สารปนเปอน

กองชาง

6 โครงการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนากีฬาจังหวัดเชียงรายประจําป
2559

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปหันมาเลน
กีฬา

1 ครั้ง/ป 7,000 - - จํานวน
เยาวชน
ที่เขา
รวม

เยาวชนและประชาชนเปน
คนดีมีคุณภาพหางไกล
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

7 จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน เพ่ือจัดซื้ออุปกรณกีฬาให
ประชาชนในหมูบานไดออก
กําลังกาย

จํานวน 16 หมูบาน 50,000 20,000 20,000 จํานวน
ที่จัดซ้ือ

ประชาชนในตําบลมี
รางกายสุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

8 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
ตําบลปาซาง

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปหันมาเลน
กีฬา

1 ครั้ง/ป 70,000 - - จํานวน
คนรวม

ประชาชนในตําบลมี
รางกายสุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัด

9 โครงการจัดกีฬาเปตองสําหรับผู
พิการ

เพ่ือใหผูพิการสามารถออก
กําลังกายเพ่ือใหสุขภาพ
แข็งแรง

1 ครั้ง/ป 5,000 - - จํานวน
ผูพิการ

ผูพิการมีสุขภาพแข็งแรง
เพราะการออกกําลัง
กาย

สํานักปลัด

10 จัดงานวันผูพิการแหงชาติ เพ่ือสงเสริมวันผูพิการ
แหงชาติ

1 ครั้ง/ป 10,000 - - จํานวน
ผูพิการ

ผูพิการเขารวมงานวันผู
พิการแหงชาติ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการเสริมสรางระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 สงเคราะหผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูติด
เชื้อและผูดอยโอกาสทางสังคม

1.เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูสูงอายุ

2.เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูพิการ

3.เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูติดเช้ือ

4.เพ่ือสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม

1.ผูสูงอายุ1,580 คน

2.ผูพิการ321คน

3.ผูติดเช้ือ65 คน

4.ผูดอยโอกาสฯ20 คน

2,057,000

3,081,600

390,000

100,000

2,057,000

3,081,600

390,000

100,000

2,057,000

3,081,600

390,000

100,000

จํานวน
ผูสูงอา

ยุผู
พิการผู
ติดเชื้อ
และผู
ดอย

โอกาส

สามารถชวยบรรเทา
ภาระดานคาใชจายของ
ครอบครัวผูสูงอายุ, ผู
พิการ, ผูติดเชื้อและ
ผูดอยโอกาสทางสังคมได

สํานักปลัด

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

เพ่ือใหประชาชนในเขตตําบล
ไดรับการดูแลสุขภาพอยางท่ัวถึง

1 ครั้ง/ป 200,000 200,000 200,000
จํานวน
ประชาช

น

ประชาชนในเขตตําบลไดรับ
การดูแลสุขภาพอยางท่ัวถึง

สํานักปลัด

3 โครงการซอมแซมปรับปรุงบานผูยากไร
และผูดอยโอกาสตามเกณฑ จปฐ.

เพ่ือซอมแซมบานผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสในตําบลปาซาง

จํานวน 16 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 จํานวน
บานผู

ยากไรที่
ซอม

บานผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับการ
ซอมแซม

สํานักปลัด

4 โครงการคุมครองเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง

เพ่ือคุมครองเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจํานวน 4 ดาน คือ 1.
ดานการสงเสริมและพัฒนา 2.
ดานการปองกัน 3.ดานการเฝา
ระวังปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน
และครอบครัว 4.ดานการ
สงเคราะหชวยเหลือเยียวยา

จํานวน 16 หมูบาน 10,000 - - จํานวน
คนที่เขา

รวม

เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ไดรับการคุมครองจาก
ภาครัฐมากข้ึน

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมสุขภาพผูติดเช้ือและ
ผูปวยเอดส

เพ่ืออบรมใหความรูในการใชยา
การดูแลสุขภาพและการอยู

จํานวน 16 หมูบาน 10,000 - - จํานวนผู
ติดเชื้อ
และ

ผูติดเช้ือและผูปวยเอดส
สามารถอยูรวมกับคนใน

สํานักปลัด
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รวมกันในสังคม ผูปวย
เอดส

สังคมได

6 โครงการอบรมการตั้งครรภโดยไมพรอม เพ่ืออบรมใหความรูในการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร

จํานวน 16 หมูบาน 10,000 - - จํานวน
คนที่เขา

รวม

เยาวชนในตําบลไดรับ
ความรูในการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมการทําโคมลอยคนพิการ เพ่ืออบรมการทําโคมลอยใหคน
พิการไดมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

จํานวน 16 หมูบาน 20,000 - - จํานวน
คน

พิการที่
เขารวม

คนพิการมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

3.2 แนวทางการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร.
(อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวัน
อปพร.ประจําป

1 โครงการ 5,000 - - จํานวน
คร้ังที่
จัด

อปพร.ไดเขารวม
กิจกรรมแสดงถึงความ
พรอมและความสามัคคี

ท่ีทําการ
ปกครอง อ.
เวียงเชียง
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รุง/สํานัก
ปลัด

2 โครงการฝกอบรม (อปพร.) เพ่ือทบทวนในการปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

50 คน 10,000 - - จํานวน
อปพร.
ที่รวม

อปพร.เขารวมในการ
ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัย

สํานัก
ปลัด/ศูนย
อปพร.ปา

ซาง
3 โครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน

ในชวงเทศกาล
เพ่ือลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาล

2 ครั้ง 20,000 15,000 15,000 จํานวน
อุบัติ
เหตุที่
ลดลง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในชวงเทศกาล

สํานักปลัด/
ศูนย อปพร.

ปาซาง

4 โครงการชวยเหลือประชาชนท่ี
ประสบเหตุภัยพิบัติ

ชวยเหลือผูไดรับความ
เดือดรอนจากภัยธรรมชาติ

จํานวน 16 หมูบาน 600,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
คนที่

ไดรับการ
ชวย

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือใชในการดูแลปองกัน
เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี

ปละ 2 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ที่ซ้ือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อุปกรณปองกันภัย

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมใหความรูภัย
แผนดินไหว

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความรูเร่ือง
แผนดินไหวและปฎิบัติถูกตองกรณี
เกิดเหตุ

80 คน 30,000 10,000 10,000 จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนในตําบลมี
ความรูเรื่องแผนดินไหว

สํานักปลัด

7 โครงการเสริมสรางความรูในการ
ปองกันอุบัติภัยทางถนน

เพ่ืออบรมใหความรูในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ

50 คน 30,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนในตําบลมี
ความรูเรื่องกฎจราจร
และสามารถปฎิบัติได
ถูกตอง

สํานักปลัด

8 โครงการสํารวจจุดเสี่ยง เพ่ือสํารวจขอมูลจุดเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติและดาน
การจราจร

1 ครั้ง - 50,000 - จํานวน
จุดเสี่ยง

ที่
สํารวจ

ตําบลปาซางรูจุดเสี่ยงท่ี
อาจทําใหเกิดอันตราย

สํานัก
ปลัด/กอง

ชาง
9 โครงการอบรมเพ่ือซักซอมดานสา

ธารณภัย
เพ่ือซักซอมแผนผจญเหตุ
จัดทําคูมือ ปายเตือนในการ

1 ครั้ง 20,000 - 50,000 จํานวน
คนที่
อบรม

ผูเขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจในการ

สํานักปลัด
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เผชิญเหตุกรณีเกิดภัย
ประเภทตาง ๆ

ปองกันเหตุสาธารณภัย
เพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยตําบลปาซาง

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ
สําหรับบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตตําบล

จํานวน 1 กิจกรรม 60,000 - - จํานวน
อุปกร
ณที่

จัดหา

ประชาชนในตําบลไดรับ
การชวยเหลือได
ทันทวงทีท่ีเกิดภัยข้ึน

สํานักปลัด

11 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดรถยนตพรอม
ไฟเลนเพ่ือประชาสัมพันธรถกูชีพ อบต.

เพ่ือประชาสัมพันธในการ
เกิดเหตุกรณีฉุกเฉินภายใน
เขต อบต.และพ้ืนท่ีใกลเคียง

จํานวน 1 เครื่อง 30,000 - - จํานวน
ที่จัดซ้ือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดหา
ทางแกไขตอไปในอนาคต

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรรักษาความม่ันคงและสรางความสมานฉันท
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

3.3 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงพรอมตอเติม
หอประชุมประจําหมูบาน หมูท่ี 12

เพ่ือปรับปรุงหอประชุม
ประจําหมูบานท่ีชํารุดให
สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติ

จํานวน 1 แหง - 350,000 - จุดที่
ปรับปรุ

ง

หอประชุมกลับมาใชงาน
ไดตามปกติ

กองชาง

2 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล

เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งตาม
แนวทางกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

2,500 คน 150,000 300,000 300,000 จํานวน
เงินที่
สมทบ

ชุมชนมีเขมแข็งตาม
แนวทางกองทุน
สวัสดิการชุมชน

สํานักปลัด
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3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ตําบลปาซาง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุ
ตําบลปาซาง

1 โครงการ 100,000 - - จํานวน
ผูสูงอา

ยุ

ผูสูงอายุตําบลปาซางมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

4 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานตําบล เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

1 โครงการ - 30,000 - จํานวน
ครัวเรือ

นที่
จัดเก็บ

องคกรมีขอมูลราษฎรใน
การจัดการ/แกไขปญหา

สํานักปลัด

5 โครงการคัดเลือกคนดีศรีทองถ่ิน
ตําบลปาซาง (สภาวัฒนธรรมตําบลปา
ซาง)

เพ่ือจัดกิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคล/องคกรท่ีทํา
ประโยชนตอทองถ่ินจํานวน
5 ดาน

1 โครงการ 6,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

คัดเลือ
ก

ผูไดรับการคัดเลือกเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
เปนแบบอยางท่ีดีใน
ทองถ่ิน

สวน
การศึกษา

6 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลปาซาง

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การอบรมความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรม

80 คน - 30,000 - จํานวน
เด็ก
และ

เยาวชน
ที่เขา
รวม

เด็กและเยาวชนท่ีเขา
อบรมรอยละ 50ไดรับ
การอบรมความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรม

สวน
การศึกษา

7 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
เกษตรพอพียง

สงเสริมการเรียนรูเกษตร
แบบพอเพียง

1 แหง - 30,000 - จํานวน
คนที่
รวม

เกษตรกรมีความเปนอยูท่ี
พออยูพอกินไมฟุมเฟอย

สวน
การศึกษา

8 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและ
ความสัมพันธท่ีดีแกเด็ก
ผูปกครองและคนในชุมชน

1. จัดกิจกรรมพบ
กลุมเด็ก 30 คน
2. กิจกรรมคาย
ครอบครัว 30 คน

20,000 - - จํานวน
เด็กที่

เขารวม

เด็ก ผูปกครองและคนใน
ชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี
แกกัน

คณะกรรมการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
เด็กโดยชุมชน
ตําบลปาซาง/
สํานักปลัด

9 อบรมการเตรียมความพรอมของ
กลุมพัฒนาสตรีเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกลุม
แมบานทุกหมูบานในเขต
ตําบลปาซาง

ตําบลปาซาง 20,000 20,000 20,000 จํานวน
กลุม

แมบานที่
สนับสนุน

กลุมแมบานมีความเขาใจใน
ประชาคมอาเซียน

สํานักปลัด
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10 โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง หมูบานสามารถพ่ึงพา
ตนเองได เพ่ือนําไปสูสังคมท่ี
เขมแข็ง

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - จํานวน
หมูบาน
ที่เขา
รวม

หมูบานเกิดการพัฒนา
และสามารถพ่ึงตนเองได

สํานักปลัด

11 โครงการสงเสริมใหความรูในการใช
พลังงานทดแทน

เพ่ืออบรมใหความรูกับ
ประชาชนในการทํากาซ
ชีวภาพเพ่ือใหใชครัวเรือน

จํานวน 16 หมูบาน 50,000 - - จํานวน
หมูบาน
ที่เขา
รวม

ประชาชนสามารถทํา
กาซชีวภาพเพ่ือใหใชใน
ครัวเรือนได

สํานักปลัด

12 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การบริหารกิจการประปาหมูบาน

คณะกรรมการสามารถ
บริหารกิจการประปาได
อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 120 คน 50,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

กิจการประปามีการ
บริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

13 โครงการอบรมการทําเตาประหยัด
พลังงาน

เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียวกับ
การทําเตาประหยัดพลังงาน

จํานวน 16 หมูบาน 50,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

เพ่ือลดรายจายสําหรับ
ภาคครัวเรือน

สํานักปลัด

14 โครงการอบรมใหความรูและศึกษา
ดูงานในเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเสริมสรางทักษะการใช
ชีวิตอยางเปนสุขบนฐาน
ความพอเพียง

จํานวน 80 คน 150,000 - - เยาวชน
ที่เขา
รวม

เยาวชนมีทักษะการใช
ชีวิตอยางเปนสุขบนฐาน
ความพอเพียง

สํานักปลัด

15 พัฒนาศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมผูสูงอายุตําบลปาซาง

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานท่ีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีดี

จํานวน 1 กิจกรรม 70,000 - - จํานวน
ที่พัฒนา

ผูสูงอายุมีสถานท่ีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีดี

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

3.4 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงราย (อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยปฎิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย (ศพส.)

1 ครั้ง/ป 50,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

เกิดการบูรณาการรวม
ระหวางศพส.ทุกระดับใน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

ศพส./
สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของศูนยปฎิบัตกิารตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเวียงเชียงรุง (อุดหนุน)

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอําเภอเวียงเชียงรุงใน
การแกไขปญหายาเสพติด

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

เกิดการบูรณาการรวม
ระหวางอําเภอเวียงเชียง
รุงกับ อบต.ปาซาง

อําเภอ
เวียงเชียง
รุง/สํานัก

ปลัด
3 โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือ

สรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
แกไขปญหายาเสพติด

เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลปา
ซาง

50,000 30,000 30,000 จํานวน
ยาเสพ
ติดที่
แกไข

เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีหางไกลจากยาเสพ
ติด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
4.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนเขตตําบลปาซาง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก
เด็ก นักเรียนของโรงเรียนในเขต
ตําบล ปาซางใหไดรับการ
สนับสนุนอาหารกลางวันอยาง
ท่ัวถึง

580 คน
(5 แหง)

1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวน
เด็กที่
ไดรับ
อาหาร

เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนใน
เขตตําบลไดรับประทาน
อาหารกลางวันอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ

สวน
การศึกษา

2 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขต
ตําบลปาซางใหไดรับการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)อยาง
ท่ัวถึง

580 คน
(5 แหง)

1,100,000 1,100,000 1,100,000 จํานวน
เด็กที่
ไดรับ
นม

เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนใน
เขตตําบลไดรับประทาน
อาหารเสริม (นม)อยางมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง

สวน
การศึกษา

3 อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตําบลปา
ซาง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
แกเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน

ศพด.110 คน
ร.ร.อนุบาล 180 คน

800,000 800,000 800,000 จํานวน
เด็กที่ได
อาหาร
กลางวั

น

เด็กนักเรียนศพด.และโรงเรียน
อนุบาลไดรับประทานอาหาร
กลางวันอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

สวน
การศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลตําบลปา
ซาง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
แกเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลปาซาง
ใหไดรับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม )อยางท่ัวถึง

ศพด.110 คน
ร.ร.อนุบาล 180 คน

800,000 800,000 800,000 จํานวน
เด็กที่
ไดรับ
นม

เด็กนักเรียนในศพด.
และโรงเรียนอนุบาล
ไดรับประทานอาหาร
เสริม(นม) อยางมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง

สวน
การศึกษา

5 จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจงของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปาซาง

1.เพ่ือสนับสนุนเครื่องเลน
กลางแจงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปาซางใหมีมาตรฐาน

เพ่ิมจํานวนเครื่องเลน
สนามใหแกศูนย

- 100,000 - จํานวน
ที่จัดซ้ือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปาซางมีเครื่องเลน

สวน
การศึกษา
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2.เพ่ือสงเสริมพัฒนาการการ
เรียนรูของเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปาซาง

พัฒนาเด็กเล็ก กลางแจงท่ีปลอดภัยและ
มีมีมาตรฐาน

6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลปาซาง

เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานแกเด็กนักเรียน
เชน วัสดุอุปกรณการเรียน
การสอน

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมไมนอยกวา

1 ครั้ง/ป

30,000 20,000 20,000 จํานวน
สื่อที่
จัดซ้ือ

มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
มีความเหมาะสมแกการ
พัฒนาการเรียนรูของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

สวน
การศึกษา

7 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
ตําบลปาซาง

1.เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติแกเด็กท่ีเขา
รวมงาน

2.เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรู
ตลอดจนความรูดานตางๆ แก
เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมงาน

เด็กในเขตตําบลและ
ท่ัวไป (1,000 คน)

50,000 50,000 50,000 จํานวน
เด็กที่
รวม

1.สงเสริมการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติในเขตตําบลปาซางเพื่อ
ลดภาระ คาใชจายตลอดจนความ
สะดวกและ ความ ปลอดภัยใน
การเดินทาง

2.เด็กสามารถแสดงออกตาม
กิจกรรมตางๆในงานวันเด็ก
แหงชาติ

สวน
การศึกษา

8 เปดบานวิชาการตําบลปาซาง 1.เพ่ือใหเด็กไดแสดงผลงาน
แกชุมชน

2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดฝก
ทักษะทางวิชาการ

เด็กในสังกัด อบต.ปา
ซาง

40,000 20,000 20,000 จํานวน
ผลงาน
ที่แสดง

เด็กในสังกัด อบต.ปาซาง
มีกิจกรรมแสดงผล
งานวิชาการ

สวน
การศึกษา

9 โครงการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการศึกษา
ของทองถ่ิน

จํานวน 1 กิจกรรม 650,000 - - การศึก
ษา

ทองถิ่น

การศึกษาของทองถ่ิน
ไดรับการเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

สวน
การศึกษา

10 ใหบริการพาหนะรับสงเด็กเล็กและ
นักเรียน

1.เพ่ือชวยเหลือและ
สงเคราะหแกผูยากจนและมี
รายไดนอย
2.อํานวยความสะดวกและ

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล

100,000 100,000 100,000 จํานวน
รถ

รับสง
เด็ก

1.ชวยลดภาระรายจาย
ใหผูปกครองเด็ก
2.เด็กไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ

สวน
การศึกษา
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ความปลอดภัยใหกับเด็ก
นักเรียน

เดินทาง

11 จัดหาเครื่องถายเอกสาร ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาลตําบลปาซาง

เพ่ือใหการดําเนินงานของ
ศพด.และโรงเรียนอนุบาลมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล

40,000 - - จํานวน
ที่จัดหา

การดําเนินงานของ
ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน

สวน
การศึกษา

12 จัดซื้อเหล็กดัดและมุงลวดติด ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพยสินทางราชการ

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล

- 250,000 - จํานวน
ที่จัดซ้ือ

ทรัพยสินของทางราชการมี
ความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน

สวน
การศึกษา

13 จัดซื้อพัดลมพรอมติดตั้ง ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหหองเรียนมีการ
ระบายอากาศเหมาะแกการ
เรียนการสอน

จํานวน 50 ตัว 60,000 - - จํานวน
ที่ซ้ือ

หองเรียนมีอากาศเหมาะ
แกการเรียนการสอน

สวน
การศึกษา

14 จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง ศพด.
และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือสรางความปลอดภัยแก
เด็ก ครูและทรัพยสินของ
ทางราชการ

จํานวน 8 ตัว - 30,000 - จํานวน
ที่ซ้ือ

เด็ก ครูและทรัพยสิน
ของทางราชการ
ปลอดภัย

สวน
การศึกษา

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีภูมิทัศนท่ีรมรื่น
สวยงามนาอยู

จํานวน 1 โครงการ 50,000 - - จุดที่
ปรับปรุ

ง

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีภูมิทัศน
สวยงามนาอยู

กองชาง

16 โครงการกอสรางเสาธงชาติ เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลไดมีเสาธงในการทํา
กิกรรม

จํานวน 1 แหง 50,000 - - จุดที่
กอสรา

ง

เด็ก ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีธงชาติไวทํา
กิจกรรมหนาเสาธง

กองชาง

17 โครงการกอสรางปายช่ือ ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหคนท่ีผานไปมาไดรูวา
สถานท่ีนี้เปน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

จํานวน 1 โครงการ 30,000 - - จุดที่
สราง

คนท่ีผานไปมาไดรูวา
สถานท่ีนี้เปน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

กองชาง
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18 กอสรางอาคารเรียน ศพด. อบต.ปาซาง เพ่ือให ศพด.มีอาคาร
เพียงพอตอจํานวนเด็ก

จํานวน 1 แหง - 2,000,000 - ความ
กวางยาว

ของ
อาคาร

ศพด.มีอาคารเพียงพอ
ตอจํานวนเด็ก

กรม
สงเสริม/
กองชาง

19 จัดซื้อรถจักรยานยนต เพ่ือใชในการเดินทางไป
ติดตอราชการ

จํานวน 1 คัน - 50,000 - จํานวนที่
ซื้อ สวนการศึกษามีพาหนะ

ในการเดินทางติดตอ
ราชการ

สวน
การศึกษา

20 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงภายในอาคาร เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีเครื่องขยายเสียงใช
ในกิจกรรมตาง ๆ

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - จํานวนที่
ซื้อ ศพด.และโรงเรียน

อนุบาลมีเครื่องขยาย
เสียงใชในกิจกรรมตาง ๆ

สวน
การศึกษา

21 จัดซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลใชเปนสื่อการเรียน
การสอนและนําเสนอผลงาน

จํานวน 1 กิจกรรม - 50,000 - จํานวนที่
จัดซื้อ เศพด.และโรงเรียน

อนุบาลมีสื่อการเรียน
การสอนและนําเสนอ
ผลงาน

สวน
การศึกษา

22 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพแก
บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการ
ศึกษา

- 100,000 - จํานวน
บุคลากร

ทาง
การศึกษ

า

บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพในการทํางาน
เพ่ิมมากข้ึน

สวน
การศึกษา

23 กอสรางอางแปรงฟนและอางลางมือ
หนาอาคาร ศพด.และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีอางสําหรับแปรง
ฟนและลางมือ

จํานวน 1 โครงการ 30,000 - - จุดที่
กอสราง เด็ก ศพด.และโรงเรียน

อนุบาลมีอางสําหรับ
แปรงฟนและลางมือ

กองชาง

24 โครงการกอสรางหอประชุม ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือใหครูและเด็กมี
หอประชุมสําหรับจัด
กิจกรรมตาง ๆ

จํานวน 1 โครงการ 500,000 - - จุดที่
กอสราง ครูและเด็กศพด.และ

โรงเรียนอนุบาลมี
หอประชุมใชสําหรับจัด
กิจกรรม

กองชาง

25 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพ่ือใหความรูในการปองกัน
ยาสเพติดในสถานศึกษาแก

จํานวน 1 โครงการ 30,000 - - นักเรียน
ที่เขารวม เด็กนักเรียนและเยาวชน

มีความรูความเขาใจใน
สวน

การศึกษา
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เด็กนักเรียนและเยาวชน สิ่งเสพติดใหโทษเพ่ิม
มากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

4.2 แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการจัดเครื่องราชสักการะถวาย
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและวัน
พระราชสมภพของสมเด็จยาฯ (อุดหนุน
ท่ีทําการปกครอง อ.เวียงเชียงรุง)

เพ่ือสนับสนุนงานถวายเครื่อง
สักการะเนื่องในวันครบรอบวัน
สวรรคตของสมเด็จยาและวัน
พระราชสมภพ

1 ครั้ง/ป 5,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
โครงการสักการะเนื่องใน
วันสวรรคตสมเด็จยา

สวน
การศึกษา

2 โครงการจัดงานพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุง

เพ่ือสนับสนุนงานพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงานกาชาด

1 ครั้ง/ป 30,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
โครงการจัดงานพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงรายของ
อําเภอเวียงเชียงรุง

สวน
การศึกษา

3 โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลาเนื่องในวันปยะ
มหาราช(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
เวียงเชียงรุง)

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
ถวายเครื่องสักการะในวันป
ยะมหาราช

1 ครั้ง/ป 5,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
สนับสนุนการจัดงาน
ถวายเครื่องสักการะใน
วันปยะมหาราช

สวน
การศึกษา

4 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.เวียงเชียง

เพ่ือสนับสนุนงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

1 ครั้ง/ป 5,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน

อบต.ปาซางไดรวม
โครงการจัดงานวันเฉลิม

สวน
การศึกษา
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รุง) เจาอยูหัว ประเพ
ณี

พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุง)

เพ่ือสนับสนุนงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ

1 ครั้ง/ป 10,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ

สวน
การศึกษา

6 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีและวันสําคัญทางศาสนาอําเภอเวียง
เชียงรุง(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
เวียงเชียงรุง)

เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญทาง
ศาสนา

จํานวน 1 กิจกรรม 5,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญ
ทางศาสนา

สวน
การศึกษา

7 โครงการจัดงานสรงน้ําพอขุนเม็งราย
มหาราชและกิจกรรมวันสงกรานต
อําเภอเชียงรุง (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุง)

เพ่ือสนับสนุนประเพณีสรง
น้ําพอขุนเม็งรายมหาราช

1 ครั้ง/ป 5,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

อบต.ปาซางไดรวม
โครงการจัดงานสรงน้ํา
พอขุนเม็งรายมหาราช

สวน
การศึกษา

8 -โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง)
-โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียงเชียงรุง)

เพ่ือสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนไดสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

1 ครั้ง/ป 8,000

5,000

8,000 8,000 เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

เปนการสืบสานสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของจังหวัดเชียงราย

สวน
การศึกษา

9 จัดงานประเพณีปใหมเมืองและวัน
ผูสูงอายุ

เพ่ือใหประชาชนและ
เยาวชนไดเห็นความสําคัญ
ของผูสูงอายุตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทย

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

ประชาชนและเยาวชนได
เห็นความสําคัญผูสูงอายุ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ผูสูงอายุมีกิจกรรมและ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู

สวน
การศึกษา



ผ.01

60

10 โครงการจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล)

เพื่อสืบสานและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีแหเทียน
พรรษา

3 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

เพื่อสืบทอดประเพณีแห
เทียนพรรษาใหคงอยู
ตอไป

สวน
การศึกษา

11 โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยกู
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล)

เพื่อสักการะครูทั้ง 5 องค 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

ประชาชนและเยาวชนรวม
สืบสานและอนุรักษประเพณี
สรงน้ําพระธาตุดอยกูใหคง
อยูตอไป

สวน
การศึกษา

12 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
และสามเณร

เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปสานตอ
พระพุทธศาสนาใหยืนยาว

3 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 จํานวน
เด็กที่

อุปสมบ
ท

เยาวชนรวมสืบสานและ
อนุรักษประเพณีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุและ
สามเณร

สวน
การศึกษา

13 สงเสริมศูนยเรียนรูวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

1.จัดทําผังชุมชนทาง
วัฒนธรรม
2.หลักฐานการวิจัยทาง
วัฒนธรรม

1 คร้ัง - 30,000 - เพื่อ
สงเสริม
ศูนย

เรียนรู

มีศูนยเรียนรูวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

สวน
การศึกษา

14 โครงการธรรมทัศนาจร
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล)

เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนได
เสริมสรางประสบการณและ
พัฒนาการเรียนรูของหลักธรรม
จากศาสนวัตถุและศาสนสถาน

1 คร้ัง 20,000 - - จํานวน
เด็กที่

เขารวม

เด็กเยาวชนประชาชนมีการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัวและมีคุณธรรม
เปนกรอบในการดําเนินชีวิต

สวน
การศึกษา

15 โครงการจัดงานประเพณีวันยี่เปง (อุดหนุน
สภาวัฒนธรรมตําบล)

เพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทงใหคงอยูในวิถีของคน
ไทยตอไป

1 คร้ัง 100,000 - - เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

สามารถสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีของทองถ่ิน

สวน
การศึกษา

16 โครงการสืบสานงานศิลปและภูมิ
ปญญาพื้นบาน

เพื่อสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
พื้นบาน

จํานวน 1 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 เพื่อ
สนับสนุ
นงาน
ประเพ

ณี

เปนการสงเสริมและ
อนุรักษกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมของไทย

สวน
การศึกษา
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17 โครงการจัดทําแหลงเรียนรูสําหรับ
เด็ก

เพื่อจัดทําแหลงเรียนรูสําหรับ
เด็กและเยาวชน

จํานวน 1 กิจกรรม 20,000 - - จํานวน
แหลง
เรียนรู

เด็กและเยาวชนมีแหลง
เรียนรูในการศึกษาหา
ความรู

สวน
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการสงเสริมใหความรูในการ
ปลูกพืชทดแทนตําบลปาซาง

เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชทดแทน
ตําบลปาซาง

จํานวน 1 กิจกรรม - - 50,000 จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนในตําบลมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลัด
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2 โครงการดําเนินงานศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพ่ือสงเสริมความรูดาน
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลปาซาง

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ศูนยที่
สนับสนุ

น

ศูนยมีการจัดกิจกรรม
เผยแพรความรูแก
ประชาชน

สํานักปลัด

3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิ
แผนพับ ใบปลิว หนังสือ คูมือ
ปาย บอรดประชาสัมพันธ
รวมท้ังจัดนิทรรศการ

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 จํานวน
สื่อ

มีสื่อประชาสัมพันธ อาทิ
แผนพับ ใบปลิว หนังสือ
คูมือ ปาย บอรด
ประชาสัมพันธ รวมท้ังจัด
นิทรรศการ

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมทําน้ํายาลางจาน
และน้ํายาลางหองน้ํา หมูท่ี 1

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทําน้ํายา
ลางจานและน้ํายาลางหองน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมทํายาดมสมุนไพร
หมูท่ี 4

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทํายาดม
สมุนไพร

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมทําน้ํายา
เอนกประสงค

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทําน้ํายา
เอนกประสงคตําบลปาซาง

จํานวน 160 คน 20,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมทําหมูกระจก
หมูท่ี 8

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทําหมู
กระจก

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมทํากระเปาจากฟาง
แข็ง หมูท่ี 8

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทํา
กระเปาจากฟางแข็ง

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

9 โครงการอบรมไขไอโอดีน หมูท่ี 11 เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพทําไข
ไอโอดีน

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

10 โครงการอบรมการสานแหและสวิง
หมูท่ี 14

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพการสาน
แหและสวิง

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

11 โครงการประดิษฐดอกไมจากผา
หมู 12

เพ่ือสงเสริมกลุมประดิษฐดอกไม
จากผา

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด
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รวม

12 โครงการสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด
นางฟาหมู 1,10

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟา

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

13 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาใน
บอซีเมนตหมู 1,7,10,13

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยง
ปลาในกระชัง

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

14 โครงการอบรมการทําพรมเช็ดเทา เพ่ือสงเสริมการทําพรมเช็ด
เทา

จํานวน 16 หมูบาน 10,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน

สํานักปลัด

15 พัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกร จัดอบรมในการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรเพ่ือลด
ตนทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิต

(80 คน) - 60,000 - จํานวน
คนที่
รวม

ผูเขาอบรมรอยละ 70 มี
ความรูในการลดตนทุน
และเพ่ิมผลผลิต

สํานักปลัด

16 พัฒนาศูนยการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหประชาชนมีทักษะ
และความรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1 แหง - - 10,000 จํานวน
คนที่
รวม

ประชาชนมีทักษะและ
ความรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

17 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษหมู 8 เพ่ือสงเสริมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนอยูอยาง
พอเพียงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

18 โครงการสงเสริมและใหความรูแก
เกษตรกรในเรื่องพันธุขาว

เพ่ือใหความรูแกเกษตรกร
เก่ียวกับพันธุขาว

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนเขา
รวม

เกษตรกรมีความรูเรื่อง
พันธุขาว

สํานักปลัด

19 โครงการกอสรางสวนสมุนไพรเพ่ือการ
เรียนรูหมู 1

เพ่ือกอสรางสวนสมุนไพรเพ่ือ
การเรียนรู

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จุดที่
กอสรา

ง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีศูนย
เรียนรูดานสมุนไพร

สํานัก
ปลัด/กอง
ชาง
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20 อบรมอาชีพทําโคมไฟจากวัสดุเหลือใช เพ่ืออบรมอาชีพทําโคมไฟใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

จํานวน 1 กิจกรรม 15,000 - - จํานวน
คนรวม

ประชาชนในตําบลมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการปองกัน ดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการจัดหาพันธุปลาลงสูแหลงน้ํา
ชุมชน

เพื่อจัดหาพันธุปลาปลอยลง
แหลงน้ําชุมชนและที่
สาธารณะ

จํานวน 1 กิจกรรม 20,000 - - จํานวน
พันธุ
ปลา

ประชาชนมีแหลงอาหาร
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
มากข้ึน

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ไฟปา

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจและ
ตระหนักรักษาสิ่งแวดลอม

80 คน 50,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

ผูเขาอบรมเขาใจและ
ตระหนักรักษาสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

3 โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อแกไข
ปญหาไฟปา

เพื่อปองกันพื้นที่ปลูกปาตน
น้ํา/ปาชุมชนจากปญหาไฟปา

จํานวน 16 หมูบาน 50,000 - - ความ
ยาว
ของ
แนว

สามารถปองกันการเกิดไฟปา
ไมใหลุกลามเพิ่มข้ึน

สํานักปลัด

4 อบรมและศึกษาดูงานดานการกําจัดขยะ
และการกําจัดน้ําเสีย

เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน
ในการกําจัดขยะที่ถูกวิธี

80 คน 100,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

ประชาชนในตําบลปาซาง
กําจัดขยะไดถูกวิธี

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือบริหาร
จัดการขยะใหเปนศูนย

เพ่ืออบรมใหความรูเรื่องขยะใน
การจัดการขยะประเภทตาง ๆ

1 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 จํานวน
คนที่

ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะถูกวิธีมากข้ึน

สํานักปลัด

- 71 -
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รวม

6 โครงการอนุรักษและพัฒนาปาชุมชน เพื่อสนับสนับการจัดหาพันธไมและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการปา
ชุมชนในพื้นที่

80 คน - - 20,000 จํานวน
พันธุไม
ที่จัดหา

มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ
ปาชุมชม

สํานักปลัด

7 โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว

เพื่อจัดหากลาไมเพื่อแจกจาย
ใหปลูกเพิ่มปาใหมีมากข้ึน

1,000 ตน 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ตนไมที่
ปลูก

ปาชุมชนเพิ่มปริมาณมากข้ึน สํานักปลัด

8 โครงการทองถ่ินไทยหวงใย
สิ่งแวดลอม

เพื่อกระตุนการมีสวนรวมใน
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 จํานวน
คนที่
รวม

สามารถเพิ่มพื้นที่การปลูก
ตนไม

สํานักปลัด

9 อบรมใหความรูในการอนุรักษและ
การจัดการน้ําเสียและรณรงคการใช
น้ําอยางประหยัด

เพื่อใหความรูในเร่ืองการ
อนุรักษและการจัดการน้ําเสีย
และรณรงคการใชน้ําอยาง
ประหยัดแประชาชนในพื้นที่

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

ประชาชนในพิ้นที่รูวิธกีาร
อนุรักษและการจัดการน้ํา
เสียและรณรงคการใชน้ํา
อยางประหยัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
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องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

6.2 แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว สวนสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 สงเสริมการทองเท่ียวในตําบลปา
ซาง

เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
และพัฒนาแหลงสงเสริม
แหลงทองเท่ียวในตําบลปา
ซาง

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 จํานวน
แหลง
ทองเที่

ยว

ตําบลปาซางมี
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีผานสื่อ
ตางๆ

สํานัก
ปลัด/สวน
การศึกษา

2 โครงการปรับภูมิทัศนหนองบัวเปน
แหลงทองเท่ียวหมู 13

เพ่ือปรับภูมิทัศนและพัฒนา
พ้ืนท่ีบริเวณหนองบัวเปน
แหลงทองเท่ียว

1 แหง - 100,000 - จํานวน
ที่ปรับ
ภูมิ
ทัศน

ปรับปรุงพ้ืนท่ีหนองบัว
เปนแหลงเท่ียวและสราง
งานกอใหเกิดรายไดแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ปรับปรุงระบบงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพ่ือใหมีฐานขอมูลครบถวน
เปนธรรมและนาเชื่อถือ

1 ครั้ง 100,000 - - จํานวน
ที่

ปรับปรุ
ง

อบต.มีฐานขอมูลท่ี
ครบถวนเปนปจจุบัน

กองคลัง

2 เสริมสรางคงความรูในดานภาษีแก
ประชาชนและผูประกอบการ

1.สรางความเขาใจใหกับผูมี
หนาท่ีตองชําระภาษีใหกับ
ทองถ่ิน
2.เพ่ือใหความรูในเรื่องภาษีตาง
ๆกับประชาชนท่ัวไป

80 คน 30,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

1.ประชาชนมีความเขาใจ
ในเรื่องการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน
2.สามารถจัดเก็บภาษีได
เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

3 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากรทองถ่ิน

เพ่ืออบรมคุณธรรมแกบุคคลากร
ในปฏิบัติงานและศึกษาดูงานดาน
จริยธรรมเชน คณะผูบริหาร ส.
อบต. พนง. ลูกจางและผูนํา
ชุมชนสมาชิกกลุมตาง ๆ

75 คน 50,000 50,000 50,000 จํานวน
บุคลาก
รที่รวม

บุคลากรทองถ่ินและผูนํา
ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีข้ึน

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผูนําชุมชนและ
พนักงาน อบต.

จัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรหรือผูนํา
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน

3 ครั้ง 500,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

ผูนําชุมชน บุคลากรทองถ่ิน
สามารถนําขอมูลจาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกตใชกับทองถ่ินได
เหมาะสมกับการพัฒนา

สํานักปลัด

5 คาใชจายบริหารจัดการ อบต. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตางๆ
เงินเดือน คาจาง เงินประจํา
ตําแหนง   คาตอบแทน คา
สาธารณูปโภค คาจางเหมา

จํานวน 1 กิจกรรม 6,700,000 7,700,000 7,700,000 จํานวน
คาใชจา

ย

บุคลากรของ อบต. มี
ความรูความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ

สํานักปลัด,
กองคลัง,กอง
ชาง,สวน
การศึกษา
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บริการ รายจายการรับรองและ
พิธีการ คาเงินคืนคาปรับ ฯลฯ

ทํางานมากยิ่งข้ึน

6 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย อปท.

เพ่ืออบรมใหความรู
กฎหมายทองถ่ินแก สมาชิก
ผูนําชุมชน ขาราชการ
พนักงานจาง ตลอดจน
บุคคลท่ัวไปไดทราบถึง
กฎหมายตาง ๆ

1 ครั้ง 30,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

ผูบริหาร ขาราชการ
สมาชิก บุคคลท่ัวไปรูถึง
กฎระเบียบตาง ๆ

สํานักปลัด

7 โครงการปณิธานความดี ปมหา
มงคล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 - - จํานวน
คนที่

เขารวม

ประชาชนรวมกันตั้ง
ปณิธานความดีเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลในโอกาส
มหามงคล

สํานักปลัด

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมการอบรมจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษา
2.เพื่อสงเสริมการอบรมสื่อสรางสรรค
สําหรับบุคลากรทางทางการศึกษา

14 คน 10,000 10,000 10,000 จํานวน
บุคลาก
รที่รวม

1.บุคลากรทางการศึกษามี
หลักสูตรทองถ่ิน
2.บุคลากรทางทางการ
ศึกษามีสื่อสรางสรรค

สวนการศึกษา

9 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
พรบ.ควบคุมอาคารและผังเมืองแก
ผูนําชุมชน

เพ่ืออบรมผูนําชุมชนใหมี
ความรูเก่ียวกับ พรบ.ควบคุม
อาคารและผังเมือง

80 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวน
คนรวม

ผูนําชุมชนมีความรู
เก่ียวกับ พรบ.ควบคุม
อาคารและผังเมือง

กองชาง

10 โครงการทบทวนปรับปรุงภารกิจ
ผูนําชุมชนและผูประกอบการ

เพ่ือจัดประชุมและเวที
ประชาคมรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับการทบทวนปรับปรุง
ภารกิจบทบาทหนาท่ีของ
อบต.ปาซาง

2 ครั้ง 20,000 - - จํานวน
คนที่
รวม

มีการปรับปรุงทบทวน
ภารกิจใหสอดคลองกับ
สภาพสังคม

สํานักปลัด
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11 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเปนคาใชจายในการเขา
รับการอบรมของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายของ อบต.
ปาซาง อาทิ คาเดินทาง คา
เบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน

75 คน 500,000 - - จํานวน
คนรวม

บุคลากรไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการ
เขารวมประชุม/อบรม
ตางๆ

สํานักปลัด,
กองคลัง,กอง

ชาง,สวน
การศึกษา

12 คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาท่ีอันเปน
ประโยชนตอ อบต.ปาซาง

คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ
อาทิ กรรมการตรวจงานจาง
กรรมการเปดซอง กรรมการ
เลือกตั้งประจําอบต.ฯลฯ

75 คน 100,000 - - จํานวน
คาตอบ
แทน

คณะกรรมการไดรับ
คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานอยางครบถวน
ตามระเบียบ

สํานักปลัด,
กองคลัง,กอง

ชาง,สวน
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

7.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการบริการ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใชปฏิบัติงาน

จํานวน 1 กิจกรรม 60,000 - - จํานว
นท่ีซื้อ

การทํางานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง

ชาง/สวน
การศึกษา

2 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี เพื่อจัดหาโตะทํางานแก
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

กองละ 2 ชุด 50,000 - - จํานว
นท่ีซื้อ

พนักงานสวนการศึกษา กอง
คลังกองชางสํานักปลัด มี
โตะสําหรับใชทํางาน

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง

ชาง/สวน
การศึกษา



ผ.01

70

3 จัดซื้อเคร่ืองรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต
(25 วัตต)

เพื่อจัดหาเคร่ืองรับสงวิทยุ
ประจํารถยนตสวนกลาง

2 เคร่ือง 40,000 - - จํานว
นท่ีซื้อ

ไดรูขาวสารเมื่อเกิดเหตุข้ึน
ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง

สํานักปลัด

4 คาใชจายระบบอินเตอรเน็ตตําบลปาซาง เพื่อเปนคาบริการและปรับปรุงซอมแซม
พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหพรอมบริการ
ประชาชน

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 จํานวน
คาใชจา

ย

เพื่อใหการรายงานผลผานระบบ
ออนไลนเปนไปดวยความรวดเร็ว
มีเสถียรภาพ

สํานักปลัด/
กองคลัง/สวน

การศึกษา
5 ซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน อบต.ปาซางและศูนย
อปพร.ภายในสํานักงาน อบต.

เพ่ือซอมแซมปรับปรุงอาคาร
สํานักงานใหมีความคงทน
แข็งแรงและพรอมบริการ
ประชาชน

1 โครงการ 100,000 80,000 80,000 จํานวน
อาคาร

อาคารสํานักงานมีความ
แข็งแรงและพรอม
บริการประชาชน

สํานัก
ปลัด/กอง

ชาง

6 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑพรอมซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงาน

เพ่ือจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑและ
ซอมแซมวัสดคุรุภัณฑเพ่ือใชใน
สํานักงาน

จํานวน 1 กิจกรรม 300,000 350,000 350,000 จํานวน
ที่จัดหา

เจาหนาท่ีมีวัสดุ/ครุภัณฑ
เพ่ือใชในสํานักงาน

สํานักปลัด,กอง
คลัง, กองชาง,
สวนการศึกษาฯ

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในตําบล
ปาซาง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใน
ตําบลปาซางใหเปนแหลง
ทองเท่ียว

1 โครงการ - 300,000 300,000 พื้นที่ที่
ปรับภูมิ
ทัศน

ตําบลปาซางมีสถานท่ี
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

8 จัดพิมพแผนที่ภาพถายทางอากาศ เพื่อใหทราบวามีสภาพปา
เหลืออยูบริเวณใด จํานวน
เทาไร เพื่อจะไดชวยกันดูแล
รักษาปาที่เหลือไมใหมีการบุก
รุกเพิ่มเติมอีก

จํานวน 1 กิจกรรม 8,100 - - บริเวณ
ที่

ถายภา
พ

ในตําบลไดทราบแนวเขต
ของปาไมและรูจํานวนปา
ไมที่เหลืออยูจริง

สํานักปลัด/
กองชาง

9 กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตตําบลปาซาง เพื่อเปนสถานที่ใหประชาชน
สามารถคนควาหาขอมูลตาง
ๆ

1 โครงการ 500,000 - - จํานวน
ที่สราง

ประชาชนมีสถานที่ที่
สามารถคนควาหาขอมูล

กองชาง

10 กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตหมู 15 เพื่อเปนสถานที่ใหประชาชน
สามารถคนควาหาขอมูลตาง
ๆ

1 โครงการ 500,000 - - จํานวน
ที่สราง

ประชาชนมีสถานที่ที่
สามารถคนควาหาขอมูล

กองชาง
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11 ติดตั้งระบบโทรศัพทภายในสํานักงาน
อบต.

เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท
ภายในสํานักงานสํานักปลัด ,
กองคลัง , กองชาง , สวน
การศึกษา

จํานวน 1 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ที่ติดตั้ง

สามารถประสานงาน
ภายในสํานักงาน อบต.ได
รวดเร็วยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง

ชาง/สวน
การศึกษา

12 จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง เพื่อปองกันการโจรกรรม
สิ่งของภายในสํานักงาน อบต.

1 คร้ัง - 50,000 - จํานวน
กลองที่

ซ้ือ

สามารถบันทึกเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นไดภายในสํานักงานได

สํานักปลัด

13 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารสูงชนิด 2
บานประตู

เพื่อจัดเก็บเอกสารในงาน
สํานักงาน

จํานวน 4 ตู 15,000 - - จํานวน
ตูที่

จัดซ้ือ

สํานักปลัดกองคลังกองชาง
และสวนการศึกษามีตู
สําหรับจัดเก็บเอกสาร

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง

ชาง/สวน
การศึกษา

14 จัดหาเครื่องถายเอกสารกองชาง เพ่ือใชในงานเอกสารของ
กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง 50,000 - - จํานวน
ที่จัดหา

กองชางสามารถทํางาน
ดานเอกสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

15 จัดซื้อเครื่องมือสําหรับซอมแซมประปา เพ่ือซอมแซมประปาหมูบาน
ใหสามารถกลับมาใชไดปกติ

1 ครั้ง/ป 10,000 - - จํานวน
ที่จัดหา

ประปาหมูบานไดรับการ
ซอมแซมใหใชไดปกติ

กองชาง

16 จัดซื้อเครื่องมือสําหรับซอมแซมไฟฟา
รายทาง

เพ่ือซอมแซมไฟฟารายทาง
ใหสามารถกลับมาใชไดปกติ

1 ครั้ง/ป 10,000 - - จํานวน
ที่จัดหา

ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กองชาง

17 จัดซื้อวิทยุสื่อสารระยะใกล เพ่ือใชในงานสํารวจพ้ืนท่ี
ของตําบลปาซาง

1 ครั้ง/ป 10,000 - - จํานวน
ที่จัดหา

กองชางมีเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณใชในการสํารวจ

กองชาง

18 จัดซื้อรถจักรยานยนต เพ่ือใชในการเดินทางไป
สํารวจภาษีและควบคุมงาน
กอสรางหรือติดตอราชการ

จํานวน 2 คัน 50,000 - - จํานวน
คัน

กองคลังและกองชางมี
พาหนะในการเดินทางไป
สํารวจภาษีและควบคุมงาน
กอสรางหรือติดตอราชการ

กองคลัง/
กองชาง

19 ติดตั้งระบบสารสมเทศ (WIFI) ศพด.
และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการ

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - จุดที่
ติดตั้ง

ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชเปนสื่อ

สวน
การศึกษา
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สอนและรายงานผลทาง
อินเทอรเน็ต

การเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

7.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ปาซาง

จัดประชุมคณะกรรมการที่
เก่ียวของในการจัดทําแผน
ของ อบต.ปาซาง

8 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 จํานวน
คนรวม

มีการจัดประชุมจัดทําแผน
และรายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาตําบลตาม
ระเบียบกําหนด

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผูนํา
ชุมชนดานการจัดทําแผนชุมชน

เพื่อจัดอบรมคณะกรรมการ
หมูบาน ประชาคมและ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนา   มีความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาตําบล

1 คร้ัง 30,000 - - จํานวน
คนรวม

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการอบต. สัญจร เพ่ือช้ีแจงประชาสัมพันธขอมูล
อบต. พรอมรับฟงขอคิดเห็นจาก
ประชาชนและออกหนวย
ใหบริการนอกสถานท่ีแกราษฎร
ในพ้ืนท่ีตําบลปาซาง

2 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 จํานวน
คนรวม

ประชาชนไดรับขอมูล
อบต. พรอมเสนอ
ขอคิดเห็น และรับบริการ
นอกสถานที่ของ อบต.

สํานักปลัด
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4 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ปรองดอง อบต.ปาซาง

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของศูนยความ
ปรองดอง อบต.ปาซาง

1 โครงการ 10,000 - - จํานวน
ศูนย

ศูนยความปรองดอง อบต.
ปาซางเปนไปดวยความ
เรียบรอย

สํานักปลัด

5 สนับสนุนการเลือกตั้ง เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธ
สําหรับการเลือกต้ัง

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวน
คาใชจา

ย

การเลือกตั้งตางๆเปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักปลัด

6 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก อบต.

เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธ
สําหรับการเลือกต้ัง

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวน
คาใชจา

ย

การเลือกตั้งตางๆเปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน
เก่ียวกับจิตสํานึกพลเมืองและการเปน
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพ่ืออบรมใหความรูแก
ประชาชนเก่ียวกับจิตสํานึก
พลเมืองและการเปนพลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย

จํานวน 1 กิจกรรม - - 10,000 จํานวน
คนเขา
รวม

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับจิตสํานึก
พลเมืองและการเปน
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7.4 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนภารกิจหนวยงานภาครัฐ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 โครงการเกษตรผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวัน (อุดหนุน)

1.เพ่ือใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันอยางเพียงพอ
2.เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะ
ทางการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

1 ครั้ง/ป 35,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนมีความรูวิชาชีพ
เกษตรแบบผสมผสาน

โรงเรียน
บานหวย

หางปาสา/
สวน

การศึกษา
2 โครงการนวดแผนไทย (อุดหนุน) เพ่ือใหสามารถนําความรู

ประสบการณระหวางเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวัน

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนสามารถนํา
ความรูประสบการณ
ระหวางเรียนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

โรงเรียน
บานหวย

หมากเอียก/
สวน

การศึกษา
3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

(อุดหนุน)
เพ่ือใหนักเรียนนําแนวทาง
พระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

1 ครั้ง/ป 40,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนสามารถนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตประจําวันได

โรงเรียน
บานหวย

หมากเอียก/
สวน

การศึกษา
4 โครงการฝกอบรมการพัฒนาฝมือ

การแกะสลักผักและผลไม
(อุดหนุน)

เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนสามารถใชเวลา
วางใหเปนประโยชนใน
กิจกรรมท่ีดี

โรงเรียน
บานหวย

หมากเอียก/
สวน

การศึกษา
5 โครงการเสริมสรางนักเรียนวัย

สดใสใฝใจรักดนตรี (อุดหนุน)
เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนหางไกล

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย

นักเรียนใชเวลาวางให
เปนประโยชนหางไกล

โรงเรียน
บานปาซาง/
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จากยาเสพติด น จากยาเสพติด สวน
การศึกษา

6 โครงการแขงขันทักษะวิชาการกลุม
โรงเรียนปาซาง (อุดหนุน)

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถในดาน
วิชาการ

1 ครั้ง/ป 40,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา

ร.ร.บานปาซาง/
ร.ร.บานปาซาง
เหนือ/ร.ร.บาน

หวยหมากเอียก/
ร.ร.บานหวยหาง
ปาสา/ร.ร.บาน

หวยข้ีเหล็ก/สวน
การศึกษา

7 โครงการเปดบานวิชาการกลุม
โรงเรียนปาซาง (อุดหนุน)

เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความรูความสามารถ
ดานตาง ๆ

1 ครั้ง/ป 40,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
แสดงผลงานทางการ
ศึกษา

ร.ร.บานปาซาง/
ร.ร.บานปาซาง
เหนือ/ร.ร.บาน

หวยหมากเอียก/
ร.ร.บานหวยหาง
ปาสา/ร.ร.บาน

หวยข้ีเหล็ก/สวน
การศึกษา

8 โครงการสงเสริมความสามารถ
สุนทรียภาพดานดนตรีใหกับผูเรียน
(อุดหนุน)

เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมี
ทักษะนการบรรเลงเพลงดุริ
ยางไดอยางถูกตองใ

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

เพ่ือนําประสบการณไป
ใชในชีวิตประจําวัน

โรงเรียน
บานปาซาง
เหนือ/สวน
การศึกษา

9 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูก
มะนาวในบอซีเมนต (อุดหนุน)

เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

1 ครั้ง/ป 30,000 - - จํานวน
เด็ก

นักเรีย
น

เด็กนักเรียนสามารถมี
กิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ในเวลาวาง

โรงเรียน
บานหวย

ข้ีเหล็ก/สวน
การศึกษา

10 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการ
รวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการ
สหกรณ

เพ่ือสรางความเขมแข็งให
กลุมเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน

1 ครั้ง/ป - - 30,000 จํานวน
กลุม

ชุมชนในหมูบานท่ีมีการ
รวมกลุมมีความเขมแข็ง

สํานักปลัด

11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมก่ิงกาชาด
อําเภอเวียงเชียงรุง (อุดหนุน)

เพ่ือสงเสริมพัฒนาสตรีและ
ก่ิงกาชาดอําเภอเวียงเชียงรุง

1 ครั้ง/ป 5,000 - - จํานวน
สตรี
รวม

อบต.ปาซางไดรวมสงเสริม
พัฒนาสตรีและก่ิงกาชาด
อําเภอเวียงเชียงรุง

ปกครอง อ.
เวียงเชียงรุง/
สํานักปลัด
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12 โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพสถานท่ี
กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน (อุดหนุน)

เพ่ือเปนศูนยกลางขาวการ
จัดซื้อจัดจาง

1 ครั้ง/ป 35,000 35,000 35,000 จุดของ
ศูนย
การ

จัดซ้ือ
จัดจาง

ศูนยกลางการจัดซื้อจัดจาง
ของทองถ่ินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

เทศบาล
ตําบลบาน
เหลา/กอง

คลัง

13 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือจัดทําสปอรตโฆษณา
ปาย/บอรด เอกสาร แผน
พับเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 จํานวน
สื่อ

ประชา
สัมพันธ

มีการจัดทําสปอรตโฆษณา
ปาย/บอรด เอกสาร แผนพับ
เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง

ชาง/สวน
การศึกษา

14 โครงการสายตรวจประชาชน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
รวมกันระหวาง อบต.ปาซาง
กับสถานีตํารวจภูธรเวียง
เชียงรุงในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

1 ครั้ง/ป - 50,000 - จํานวน
พื้นที่
ตรวจ

สามารถลดปญหายาเสพ
ติดและปญหา
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ตําบลปาซาง

สถานีตํารวจ
อ.เวียงเชียง

รุง/สํานักปลัด

15 โครงการอาสาสมัครตํารวจชุมชน เพ่ือใหอาสาสมัครตํารวจชุมชนเปน
ผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจได
ตามกฎหมายในปฏิบัติหนาท่ี

ประชาชนในตําบลปา
ซางหมูละ 10 คน

รวม 160 คน

- - 70,000 จํานวน
อาสาส
มัคร

ประชาชนในชุมชนมีความ
ต่ืนตัวในการเขามามีสวนรวม
ในการแกปญหาของชุมชน

สถานีตํารวจ
อ.เวียงเชียง

รุง/สํานักปลัด

16 โครงการยามชุมชนคนเฝาเมือง เพื่อจัดต้ังแนวรวมกับประชาชนไวเปนสมาชิก
แจงขาวอาชญากรรมในการแจงเบาะแส
เกี่ยวกับอาชญากรและยาเสพติด

สมาชิกหมูบานละ 5
คน

- 60,000 - จํานวน
คนเขา
รวม

สามารถปลูกฝงอุดมการณและความรู
ความสามารถในการตอสูกับยาเสพติด
และปญหาอาชญากรรม

สถานีตํารวจ
อ.เวียงเชียงรุง/

สํานักปลัด
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บัญชีเกินศักยภาพ
รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา

1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วั
ด

(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 กอสรางถนนหินคลุกซอย 15
หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร
ยาว 950 เมตร

- - 2,000,000 ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลตั้งแต
ถนนสายหลักสามแยกหมูบานถึง
สะพานรองโปง หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 5 เมตร ยาว
1,065 เมตร หนา 5
ซม.

- 7,800,000 - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

3 กอสรางถนนลาดยางมะตอยซอย 5
วัดปาซางเหนือ หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสายน้ําตก
ตาดสายรุง หมูท่ี 6

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานได

ยาว 2,000 เมตร - 3,000,000 - ความยาว
ของเขตท่ี

ขยาย

ประชาชนไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรมสงเสริม
การปกครอง

5 โครงการขยายแนวเขตเสาไฟฟา
หมูท่ี 7

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานได

ยาว 2,000 เมตร - 3,000,000 - ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

6 ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 12 เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานได

ระยะทาง 2,500
เมตร

- - 5,000,000 ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

7 กอสรางสะพานคอนกรีต หมูท่ี 15 เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว 8
เมตร สูง 2 เมตร

- 800,000 - ความ
กวางยา
วของ

สะพาน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

8 กอสรางถนน คสล.บานนาเจริญหมู
9 – บานตาดควัน หมู 15

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานโดยการสราง
เสนทางเชื่อมระหวางอําเภอ
เวียงเชียงรุงกับอําเภอพญา
เม็งราย

กวาง 6 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
0.15 เมตร พรอมปาย
โครงการ

9,193,500 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

9 กอสรางถนน คสล.หมู 8 ตําบลปา
ซางเชื่อมระหวางหมู 9 ตําบลดอย
หลวง อําเภอดอยหลวง

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานโดยการสราง
เสนทางเชื่อมระหวางอําเภอ

กวาง 6 เมตร ยาว
6,000 เมตร

17,694,000 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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เวียงเชียงรุงกับอําเภอดอย
หลวง

10 กอสรางถนน คสล.หมู 13 ตําบลปาซาง
เช่ือมตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง

เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโดย
การสรางเสนทางเชื่อมระหวางอําเภอ
เวียงเชียงรุงกับอําเภอดอยหลวง

กวาง 6 เมตร ยาว 2,165
เมตร พรอมไหลทางและวาง
ทอ 30 เมตร จํานวน 6 ลูก

6,684,000 - - ความ
ยาวของ

ถนน

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

11 กอสรางถนน คสล.หมู 6 ตําบลปา
ซางเชื่อมหมู 13 ตําบลทุงกอ
อําเภอเวียงเชียงรุง

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานโดยการสราง
เสนทางเชื่อมระหวางตําบล
ปาซางกับตําบลทุงกออําเภอ
เวียงเชียงรุง

กวาง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร

6,174,000 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

12 ขยายเขตไฟฟาหมู 6 ตําบลปาซาง
เชื่อมหมู 13 ตําบลทุงกอ อําเภอ
เวียงเชียงรุง

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานโดยการขยายเขต
ไฟฟาเชื่อมระหวางตําบลปา
ซางกับตําบลทุงกออําเภอ
เวียงเชียงรุง

ระยะทาง 3,500 เมตร
พรอมหมอแปลง

3,000,000 - - ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากระบบไฟฟา อบจ.,กรม

สงเสริมการ
ปกครอง

13 กอสรางถนน คสล.
ในตําบลปาซาง

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

กวาง 4 เมตร ยาว
3,000 เมตร

9,600,000 9,600,000 9,600,000 ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

14 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบดอัด
แนน หมูท่ี 3,8,13

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

ยาว 8 กิโลเมตร - 3,000,000 - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

15 กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 15 เชื่อม
อําเภอพญาเม็งราย

เพ่ือพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

ยาว 4 กิโลเมตร 3,000,000 - - ความ
ยาว
ของ
ถนน

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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16 ขยายเขตไฟฟาสายหวยทรายขาว
หมู 8

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานไดคลอบคลุม

ยาว 1,500 เมตร - 1,000,000 - ความ
ยาวของ
เขตที่
ขยาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

17 ขยายเขตไฟฟาสายทางข้ึนตาดควัน
หมู 9

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานไดคลอบคลุม

ยาว 1,500 เมตร - 1,000,000 - ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

18 ขยายเขตไฟฟาสายหวยสวนเม้ียง
หมู 11

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานไดคลอบคลุม

ยาว 2,500 เมตร 10,000,000 - - ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

19 ขยายเขตไฟฟาสายหวยโปง
หมู 14

เพ่ือขยายเขตไฟฟาให
สามารถใชงานไดคลอบคลุม

ยาว 3,000 เมตร 12,000,000 - - ความ
ยาว

ของเขต
ที่ขยาย

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรบนทองถนน

อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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บัญชีเกินศักยภาพ
รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

1 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยข้ีเหล็ก
หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

พ้ืนท่ี 33 ไร ลึกจาก
ผิวดินเดิม 1.50 เมตร

3,000,000 - - ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

2 กอสรางรางสงน้ําเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 7,815 เมตร - 10,000,000 - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

3 กอสรางประปาขนาดใหญพรอม
เจาะบอบาดาลและระบบทอ
หมูท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง 4,000,000 - - ความ
ลึกของ
บาดาล

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

4 กอสรางเข่ือนขนาดใหญพรอมเรียง
หิน หมูท่ี 2,7

1.เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ
2.เพ่ือแกปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี

ยาว 70 เมตร สูง 20
เมตร

- 10,000,000 - ความ
ลึกของ
เขื่อน

1.ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ
2.สามารถแกปญหาน้ํา

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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ทวมในพ้ืนท่ี

5 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยข้ีเหล็ก
หมูท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 15 เมตร สูง 5
เมตร

- - 950,000 ความ
ยาว
ของ
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

6 กอสรางอางเก็บน้ําและขุดลอกหวย
โปงปูวัน หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 4 เมตร ยาว
30 เมตร ลึก 2.50
เมตร ขุดลอกกวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร
ลึก 2 เมตร

800,000 - - ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

7 โครงการเรียงหินขนาดใหญกันตลิ่ง
พังหวยแมเผื่อ หมูท่ี 3

1.เพ่ือปองกันตลิ่งพัง
2.เพ่ือแกปญหาน้ําทวมใน
พ้ืนท่ี

ยาว 150 เมตร สูง 3
เมตร

- - 500,000 ความ
ยาว
ของ
ตลิ่ง

1.ตลิ่งไมพัง
2.สามารถแกปญหาน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ี

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

8 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

ลึก 60 เมตร - 4,000,000 - ความ
ลึกของ
บาดาล

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

9 โครงการกอสรางระบบประปาภูเขา
หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง - - 2,000,000 ความ
ลึกของ
ระบบ
ประปา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

10 กอสรางอางเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร
หวยลึก หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

ความกวางสันอาง 15 เมตร
ยาว 100 เมตร ลึก 35 เมตร
พื้นที่จํานวน 35 ไร

30,000,000 - - ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
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ปกครอง

11 กอสรางรางสงน้ําเหมืองดง หมูท่ี 5 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กวาง 2 เมตร ยาว 800
เมตร ลึก 1.50 เมตร

- 600,000 - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

12 โครงการกอสรางประปาบาดาล
ขนาดใหญ หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง 4,000,000 - - ความ
ลึกของ

บอ

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

13 ขุดลอกสระน้ําขนาดใหญสายปา
สุสานเกา หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 4 ไร - - 600,000 ความ
ลึกของ
สระ

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

14 ขุดลอกหวยตนงุนพรอมทําคัน
ทํานบก้ันน้ํา

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 10 เมตร ยาว
800 เมตร ลึก 6
เมตร

- 1,000,000 - ความ
ลึกที่ขุด
ลอก

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

15 กอสรางอางเก็บน้ําหวยหาง หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 100 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 25
เมตร

20,000,000 - - ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

16 โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตรจํานวน 3 จุด หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ทอกวาง 20 ซม. ลึก
เฉลี่ย 80 เมตร

- - 600,000 ความ
ลึกของ

บอ

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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17 กอสรางฝายน้ําลนหวยหาง หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 10 เมตร สูง 5
เมตร

- 800,000 - ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

18 โครงการเรียงหินปองกันตลิ่งพังจุด
เริ่มบานนายถนอม หมูท่ี 7

เพ่ือปองกันตลิ่งพัง ยาว 300 เมตร ลึก 2
เมตร

- - 1,000,000 ความ
ยาว
ของ
ตลิ่ง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

19 โครงการกอสรางประปาบาดาล
ขนาดใหญพรอมถังกรองทอเมนต
หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

ขนาด 3 นิ้ว ยาว
500 เมตร

4,000,000 - - ความ
ลึกของ
บาดาล

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

20 กอสรางรางสงน้ําหวยหมากเอียก
ฝงขวา หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 2 เมตร ยาว
2,500 เมตร

- 6,000,000 - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

21 ขุดลอกหนาอางหวยทรายขาว
หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 5 ไร ลึก
2.50 เมตร

- - 720,000 ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

22 กอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กหวย
ตนผึ้ง หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 40 เมตร สูง 10
เมตร

850,000 - - ความ
ลึกของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

23 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง - 4,000,000 - ความ
ลึกของ
บาดาล

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
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ปกครอง

24 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวย
หมอปลาแหงท่ี 2 หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 แหง 3,000,000 - - ความ
ยาวลึก
ของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

25 กอสรางประปาผิวดินอางเก็บน้ํา
หวยหมอปลา หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 แหง - - 4,000,000 ความ
ยาวลึก
ของ
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

26 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูขาง
ถนนใหญ หมูท่ี 10

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 40 เมตร ยาว
780 เมตร ลึก 60
ซม.

800,000 - - ความ
ยาว

ของราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

27 กอสรางฝายน้ําลนสายหวยกวาย
หมูท่ี 11

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 15 เมตร สูง 3
เมตร หนา 50-70
ซม.

600,000 - - ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

28 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววีสาย
จอมะปนสายเหมืองดง หมูท่ี 11

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

หนากวาง 1 เมตร
ฐานกวาง 70-80 ซม.
สูง 1 เมตร หนา 10
ซม. ยาว 4 กม.

- 1,000,000 - ความ
ยาวราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

29 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 11

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 6 บอ สายจอ
มะปน 3 บอ สาย
เหมืองดง 3 บอ

- - 1,000,000 ความ
ลึกบอ

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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30 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสวนเม้ียง
หมูท่ี 12

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 25 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 6
เมตร

800,000 - - ความ
ลึกอาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

31 กอสรางอางเก็บน้ําหวยมวงขนัด
หมูท่ี 12

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 20 เมตร ยาว
400 เมตร ลึก 6
เมตร

- 850,000 - ความ
ลึกอาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

32 โครงการขุดลอกเสริมสันฝายและ
สรางประตูน้ําฝายปูโทน หมูท่ี 13

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

พ้ืนท่ี 2 งาน ลึก 2
เมตร

600,000 - - ความ
ลึก

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

33 ขุดลอกหนองปายาง หมูท่ี 13 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 30 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 5
เมตร

- 1,900,000 - ความ
ลึก

หนอง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

34 กอสรางอางเก็บน้ํา หมูท่ี 13 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 50 เมตร สูง
10 เมตร พ้ืนท่ี 1 ไร

- - 1,000,000 ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

35 กอสรางฝายน้ํากกเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตรตําบลปาซาง

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 แหง 2,000,000 - - ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

36 กอสรางฝายน้ําลนหวยปูแกง
หมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 6 เมตร สูง
1.50 เมตร

- 300,000 - ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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37 กอสรางรางสงน้ําพรอมรางระบาย
น้ําออกจากอาง หมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 1 เมตร ยาว
200 เมตร

- - 300,000 ความ
ยาวราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

38 ขุดลอกลําหวยน้ํางาม หมูท่ี 14 เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 5 เมตร ยาว
200 เมตร ลึก 1
เมตร

- - 200,000 ความ
ลึกหวย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

39 กอสรางฝายน้ําลนหวยจะลอ หมูท่ี
15

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 35 เมตร สูง
10 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ําและ
สปริงเวย

4,000,000 - - ความ
ยาว
ฝาย

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

40 กอสรางอางเก็บน้ําหวยปางควาย
หมูท่ี 16

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กวาง 35 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก 5
เมตร

15,000,000 - - ความ
ยาวลึก
อาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

41 โครงการกอสรางประปาบาดาล
ขนาดใหญ หมูท่ี 16

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

ลึก 30 เมตร จํานวน
12 ทอ

- 4,000,000 - ความ
ลึก

ประปา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

42 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวย
หมากเอียก หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 โครงการ 3,000,000 - - ความ
ลึกอาง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

43 โครงการกอสรางรางสงน้ําลํา
เหมืองหวยทรายขาว หมูท่ี 8

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 โครงการ - 2,800,000 - ความ
ยาวราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
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ปกครอง

44 กอสรางตอประปาภูเขา ณ ขุนหวย
โปงไครเหนือพรอมบอเก็บน้ํา หมูที่ 4

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1 โครงการ 923,000 - - ความ
ลึก

ประปา

ประชาชนมีน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

45 กอสรางรางระบายน้ําในชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ยาว 1,000 เมตร 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ความ
ยาวราง

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

46 ขุดลอกแหลงน้ําในชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

ปละ 2,000 เมตร
(หวยโปงใคร)

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความ
ลึกของ
แหลง
น้ํา

ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

47 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
การเกษตรตําบลปาซาง

1.เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ
2.เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาด
เพ่ืออุปโภคบริโภค

จํานวน 16 หมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ลึกของ

บอ

1.ประชาชนมีแหลงน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ
2.ประชาชนมีน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง

48 โครงการผันน้ํากกเขาสูพ้ืนท่ีตําบล เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอ

จํานวน 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จุดท่ี
ผันน้ํา
กก

1.ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กรม
ชลประทาน
,อบจ.,กรม
สงเสริมการ
ปกครอง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ํา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.1 การปองกันและระงับโรคในชุมชน
2.2 เสริมสรางสุขภาวะท่ีดีแกประชาชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 การเสริมสรางระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
3.2 การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4 การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
4.1 การสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ
4.2 การสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.1 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 การปองกัน ดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6.2 พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว สวนสาธารณะ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
7.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการบริการ
7.3 การเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
7.4 การสนับสนุนภารกิจหนวยงานภาครัฐ
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สวนท่ี 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การติดตามและการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ  ขององคการบริหารสวนตําบลปา
ซาง อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
ไดรับการแตงต้ังคณะทํางานในการติดตามแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ตองรายงานตามหวงระยะเวลาที่กําหนดในแต
ละแผนงาน โดยกําหนดรูปแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดกําหนดไว ตามหวง
ระยะเวลาที่กําหนดโครงการละ 1 คร้ัง และประเมินผลโครงการในภาพรวมปละ 1 คร้ัง หลังสิ้น
ปงบประมาณ แลวรายงานและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

***************************
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แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
2.รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม

หมาย
เหตุ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลงน้ํา
2. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาดานสงเสริม
การศึกษาและศาสนา
วัฒนธรรม
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
6.การพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7. การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร
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สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
สวนท่ี 4 แนวทางการแกไข

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ผูรายงาน
ตําแหนง.................................................................
วัน/เดือน/ป….........................................................
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แบบสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ประจําป 2559

การประเมินผลโครงการใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน 5 คือ มากที่สุด (ดีมาก)
ระดับคะแนน 4 คือ มาก (ดี)
ระดับคะแนน 3 คือ ปานกลาง (พอใช)
ระดับคะแนน 2 คือ นอย (ควรปรับปรุง)
ระดับคะแนน 1 คือ นอยที่สุด (ควรปรับปรุงอยางยิ่ง)

ผลการประเมินโครงการ
โครงการใชรายละเอียดการประเมินแบบเดียวกันมีจํานวนทั้งหมด ............. โครงการดังนี้

1.โครงการ.................................................................................................................... ....................................
รายละเอียด..………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.โครงการ.............................................................................. ..........................................................................
รายละเอียด..………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.โครงการ........................................................................................................................................................
รายละเอียด..………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ฯลฯ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลปาซางไดพิจารณาใหความเห็นตามรายละเอียดและ
สามารถสรุปได ดังนี้

รายละเอียดการประเมิน
ควร

ปรับปรุง
อยางย่ิง

ควร
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

1. โครงการเปนไปตามความตองการของประชาชน
2. การดําเนินโครงการเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
3. โครงการมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐาน
4. ปริมาณงานเปนไปตามแบบแปลนและสัญญา
5. ระยะเวลาการทํางานแลวเสร็จตามกําหนด
6. ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการคุมคา
7. โครงการฯ เหมาะสมตอสภาพแวดลอม
8. การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนดําเนินงาน

ผลการประเมินสรุปไดวา....................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. .............................................
..................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
.................................................................................... ......................................................................................
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