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ส่วนที่ ๑ 
 
 

การจัดตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ

บริหารส่วนตำบล ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง 25 ธันวาคม 2539 หน้า 54 
 
 

1.1 ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ 
ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ไปทางทิศตะวันออก 

19 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออก 33 กิโลเมตร มี เนื้อที่ทั้งหมด 81.75 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 51,093 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย  

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ตำบลผางาม มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม แบ่งการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 

บ้านร่องห้า หมู่ 2 บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 4 บ้านสันง้อนไถ หมู่ 5 บ้านป่าบง หมู่ 6 บ้านร่องคือ หมู่ 7 
บ้านดงมะตื๋น หมู่ 8 บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ 9 บ้านผางาม หมู่ 10 บ้านเนินสยาม หมู่ 11 บ้านร่องเจริญ  
หมู่ 12 บ้านป่าบงใต้หมู่ 13 บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ 14 บ้านป่าบงเหนือ และหมู่ 15 บ้านดงมะตื๋นใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่ตำบลผางาม 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตำบลผางาม โดยทั่วไปทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่เป็นภูเขาเตี้ย  ทอดตัว
ตามยาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงเหนือ ลาดเอียงไปทางด้านทิศใต้มีระดับ ความสูงประมาณ 
400 - 590 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงที่สุด มีระดับความสูง 590 เมตร ทางด้านทิศเหนือ
ของพ้ืนที่เป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ลาดเอียงไปทางด้านทิศใต้มีระดับ  ความสูงประมาณ 380 - 800 เมตร 
เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงที่สุด มีระดับความสูง 828 เมตร ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ริมน้ำแม่ต๊าก และภูเขา ทอดตัวตามยาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ลาดเอียงไปทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีระดับความสูงประมาณ 380 - 630 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงที่สุด มี
ระดับความสูง 637 เมตร ส่วนทางตอนกลางของพ้ืนที่ เป็นภูเขาหินปูน และที่ราบริมน้ำแม่ต๊าก มีระดับความสูง
ประมาณ 380 – 640 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ปานกลาง ยอดเขาสูงที่สุด มีระดับความสูง 649 เมตร 
ลักษณะทางนำ้ของตำบลผางาม มีทางน้ำสายหลักคือ ลำน้ำแม่ต๊าก มีแพรกสาขา คือ ห้วยบง ร่องโจ้ห้วยโป่ง  
(1) ห้วยหินน้ำ ห้วยตุ้ม ห้วยขี้เหล็ก ห้วยยาง และห้วยช้างเผือก  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลผางาม มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายจังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิอากาศ  แบบมรสุม
เมืองร้อน (Savanna Climate) ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให้
อากาศหนาวเย็นมากในช่วงเดือนมกราคมและฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม  เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาและป่า จึงทำให้อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมากแบ่งเป็น 3 ฤด ูคือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ดังนี้  
 ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ย 21.78 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 1.5 องศาเซลเซียส  
 ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.12 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 6.00 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือน
สิงหาคม ปริมาณ 357.5 มิลลิเมตร มีฝนตกท้ังหมด 102.2 วัน ปริมาณฝนรวมทั้งปี 1,717.9 มิลลิเมตร  
(ที่มา: สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2528-2557) สถานีตรวจวัดอากาศเชียงราย กรมอุตุนิยมวิทยา , 
2557)  
1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย ประกอบด้วยหิน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 1) หินตะกอน ได้แก่ หินปูน สีสดสีเทา สีผุสีน้ำตาลปนเหลือง พบบริเวณเนินเขาทางด้านทิศ
ตะวันออก ของ หมู่ 2 บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 8 บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ 9 บ้านผางาม และหมู่ 10 บ้านเนินสยาม 
หินดินดาน สีสด สีน้ำตาลปนแดง สีผุสีน้ำตาลปนเหลือง พบบริเวณเนินเขาทางด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 7 บ้านดง
มะตื๋น หินดินดานแทรกสลับหินทราย พบบริเวณเนินเขาทางทิศตะวันออกของ หมู่ 14 บ้านป่าบงเหนือ และ
ตะกอนน้ำพา ตะกอนประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว พบ  บริเวณที่ราบริมห้วยบง หมู่ 5 
บ้านป่าบง  
 2) หินอัคนีได้แก่ หินแอนดีไซต์สีสดสีเทาเข้ม สีผุสีน้ำตาลแดง แสดงผลึกแร่ชัดเจน พบบริเวณเนิน
เขาทางด้านทิศตะวันออก ของหมู่ 1 บ้านร่องห้า และเนินเขาทางด้าน ทิศตะวันตกของหมู่ 15 บ้านดงมะตื๋นใหม่ 
หินบะซอลต์สีสดสีดำ สีผุสีน้ำตาลปนแดง พบบริเวณเนินเขา ทางด้านทิศตะวันออก ของหมู่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 
12 บ้านป่าบงใต้หินทัฟฟ์สีสด สีเทาปนขาว สีผุสีขาว พบบริเวณเนินเขาทางทิศเหนือของ หมู่ 4 บ้านสันง้อนไถ 
หมู่ 6 บ้านร่องคือ หินแกรนิต พบบริเวณ หมู่ 11 บ้านร่องเจริญ และหมู่ 13 บ้านทุ่งยั้งใหม ่
(ที่มา: แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนตำบลผางาม กรมธรณีวิทยา, 2559)  
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2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลผางามประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน  โดยทั้ง  ๑๕  หมู่บ้านเป็นคนไทยพื้นราบ โดยมี  
๑  หมู่บ้าน  ที่มีชาวไทยที่อพยพมาจากภาคอีสาน 

 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ฝ่ายปกครอง 

วันที่ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 บ้านร่องห้า นายดวงจันทร์      ลำภ ู ผู้ใหญ่บ้าน 9  ก.พ.  2560 
2 บ้านทุ่งยั้ง นายณัฐชา          ธรรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน 12  ต.ค.  2560 
3 บ้านหัวฝาย นายมั่นคง           ธรรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน 19 ก.ค.2564 
4 บ้านสันง้อนไถ นายลำดม          ตาวงค์ กำนันตำบลผางาม 19  ต.ค.  2552 
5 บ้านป่าบง น.ส.ราตรี          เขื่อนทา ผู้ใหญ่บ้าน 31 มิ.ย. 2564 
6 บ้านร่องคือ นายรุ่ง              ท้าวกูล ผู้ใหญ่บ้าน 24  มี.ค.  2560 
7 บ้านดงมะตื๋น นายมงคล          ขอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 20  เม.ย.  2552 
8 บ้านหนองบัว นายกฤตนัย        สิงคะ ผู้ใหญ่บ้าน 1  มี.ค.  2556 
9 บ้านผางาม นายเลื่อน          ดวงงา ผู้ใหญ่บ้าน 26  ส.ค.  2558 

10 บ้านเนินสยาม นายอุดร           บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 25  เม.ย.  2555 
11 บ้านร่องเจรญิ นายอำนวย        กาบจอก ผู้ใหญ่บ้าน 23  พ.ย.  2552 
๑๒ บ้านป่าบงใต ้ นายสมศักดิ์       คำจันทร ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8  ก.พ.  2556 
๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่ นายสมชาย       สายวงค์ฝั้น ผู้ใหญ่บ้าน 8  ส.ค.  2551 
๑๔ บ้านป่าบงเหนือ นายสมบตัิ        ต๊ะยะ ผู้ใหญ่บ้าน 23  พ.ย.  2553 
๑๕ บ้านดงมะตื๋นใหม ่ นายอุทิตย์        กันธิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 9  ม.ค.  2555 

   

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  1๕  หมู่บ้าน  หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ  2  คน  1๕  หมู่บ้าน  รวมเป็น  ๓๐  คน 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7,230  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  7,230  คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  5,350  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  7,230  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗4   
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  5,349 คน  จาก  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,230  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.98 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
 

จำนวน  15  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน)  รวม (คน)  

1 บ้านร่องห้า 393 407 800 

2 บ้านทุ่งยั้ง 208 231 439 

3 บ้านหัวฝาย 384 409 793 

4 บ้านสันง้อนไถ 436 397 833 

5 บ้านป่าบง 173 235 408 

6 บ้านร่องคือ 285 267 552 

7 บ้านดงมะตื๋น 252 268 520 

8 บ้านหนองบัว 286 302 588 

9 บ้านผางาม 328 296 624 

10 บ้านเนินสยาม 375 342 717 

11 บ้านร่องเจริญ 210 193 403 

๑๒ บ้านป่าบงใต้ 360 365 725 

๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่ 377 373 750 

๑๔ บ้านป่าบงเหนือ 224 220 444 

๑๕ บ้านดงมะตื๋นใหม่ 229 233 462 

รวมทั้งสิ้น 4,520 4,538 9,058 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเวียงชัย ณ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖4 
(www. https://stat.bora.dopa.go.th/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากรของตำบลผางาม  (ปี พ.ศ. ๒๕64) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรวัยเด็ก 236 247 อายุ 0 - 6  ป ี

จำนวนประชากรวัยเรียน 548 453 อายุ 7 - 18  ป ี

จำนวนประชากรวัยทำงาน 2,797 2,864 อายุ  ๑9 – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 939 974 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 4,520 4,538 ทั้งสิ้น  9,058  คน 
 

 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเวียงชัย ณ เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4 
(www. https://stat.bora.dopa.go.th/) 

 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรของตำบลผางาม 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านร่องห้า 394 408 393 407 391 410 393 407 393 407 
2 บ้านทุ่งยั้ง 221 239 210 238 211 232 208 231 207 231 
3 บ้านหัวฝาย 399 411 388 405 385 406 384 409 384 409 
4 บ้านสันง้อนไถ 436 397 437 398 441 395 436 397 436 397 
5 บ้านป่าบง 179 227 182 229 183 233 173 235 173 235 
6 บ้านร่องคือ 301 280 296 278 292 276 285 267 285 267 
7 บ้านดงมะตื๋น 258 268 254 262 248 262 252 268 251 268 
8 บ้านหนองบัว 287 306 283 302 284 303 286 302 286 302 
9 บ้านผางาม 325 292 327 291 323 293 328 296 328 296 

10 บ้านเนินสยาม 376 350 374 348 370 346 375 342 375 341 
11 บ้านร่องเจรญิ 218 197 211 200 216 191 210 193 210 193 
๑๒ บ้านป่าบงใต ้ 356 357 360 361 358 367 360 365 360 365 
๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่ 388 363 374 365 370 369 377 373 377 373 
๑๔ บ้านป่าบงเหนือ 223 220 221 220 222 221 224 220 224 220 
๑๕ บ้านดงมะตื๋นใหม่ 225 226 226 232 227 237 229 233 229 233 

รวม 
4,586 4,541 4,536 4,536 4,521 4,541 4,520 4,538 4,520 4,538 

9,127 9,072 9,062 9,058 9,055 
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 4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม  จำนวนนักเรียนประมาณ            99        คน 
2.โรงเรียนบ้านป่าบง จำนวนนักเรียนประมาณ            97        คน 
3.โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จำนวนนักเรียนประมาณ          178    คน 
4.โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา จำนวนนักเรียนประมาณ           95   คน 
(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) 
          รวมนักเรียน                                           469      คน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  ได้แก่ 
1.โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  จำนวนนักเรียนประมาณ            226      คน 
(มัธยมศึกษาปีที่  1 - ๖) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๑ จำนวนเด็กเล็กประมาณ     53     คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม ๒ จำนวนเด็กเล็กประมาณ     38     คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

         ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ  (กศน.ผางาม)  1  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผางาม     ๒ แห่ง  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น  (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2563) 

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย 

1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,657 คน 

2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,262 ครั้ง 

3 จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 904 คน 

4 จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,894 ครั้ง 

 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลผางาม 

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย 

1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 4,231 คน 

2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 9,986 ครั้ง 

3 จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 1,264 คน 

4 จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2,285 ครั้ง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    1๕ แห่ง 
สถิติโรคที่มักเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้แก่ 
 -  โรคไข้เลือดออก  จำนวน           75  คน 
 -  ไวรัสโคโรนา (Covid-2019) จำนวน   2 คน 
ข้อมูลงานสาธารณสุข อบต.ผางาม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลผางามไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีป้อมตำรวจ จำนวน 1 
แห่ง (เขตพ้ืนที่บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 2) 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือ

ว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของภาครัฐ
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามสามารถทำได้เฉพาะตาม
อำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  
ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผางามก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลผางามไดด้ำเนินการด้านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๔)  จัดตั้งโรงเรียนชราบาล (สำหรับผู้สูงอายุ) 
(๕)  ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
(๖)  ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคของผู้สูงอายุ  
(๗)  ดำเนินโครงการติดตามตรวจเยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้าน 
(๘)  ดำเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
          ฯลฯ 
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 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

สรุปข้อมูลถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ่

 
 

รหัสสายทาง 

 
 

ชื่อสาย
ทาง 

 
ระยะทาง 

(กม) 
รวม 

เส้นทางจราจร (เมตร) 

คสล./คสม. ลาดยาง ลูกรัง/หินคลุก ไหล่ทาง ทางเท้า 

1 บ้านร่องห้า ถนน 7.714 3,470.00 3,334.00 910.00   
2 บ้านทุ่งยั้ง ถนน 6.132 4,255.00 - 1,620.00   
3 บ้านหัวฝาย ถนน 7.201 3,985.00 1,082.00 2,134.00   
4 บ้านสันง้อนไถ ถนน 8.900 3,600.00 1,1400.00 3,900.00   
5 บ้านป่าบง ถนน 4.600 2,460.00 1,150.00 1,450.00   
6 บ้างร่องคือ ถนน 8.806 4,050.00 980.00 3,776.00   
7 บ้านร่องดงมะตื๋น ถนน 4.932 1,750.00 - 3,182.00   
8 บ้านหนองบัวผาบ่ม ถนน 4.448 3,048.00 - 1,400.00   
9 บ้านผางาม ถนน 9.236 2,595.00 3,900.00 2}741.00   

10 บ้านเนินสยาม ถนน 5.715 2,000.00 2,574.00 1,141.00   
๑๑ บ้านร่องเจรญิ ถนน 5.191 4,137.00 - 1,854.00   
๑๒ บ้านป่าบงใต ้ ถนน 6.157 2,307.00 - 3,850.00   
๑๓ บ้านทุ่งยั้งใหม่ ถนน 9.978 7,378.00 800.00 1,800.00   
๑๔ บ้านป่าบงเหนือ ถนน 2.207 1,307.00 400.00 350.00   
๑๕ บ้านดงมะตื๋นใหม ่ ถนน 4.879 4,879.00 2,159.00 2,720.00   
รวม   96.099 48,501.00 15,620.00 32,828.00   

5.2 การไฟฟ้า 
ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  ส่วนปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ

ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ   ประสาน
ความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร   

5.3 การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามไม่มีกิจการประปา แต่หมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง และ

ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหา
ภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก้ไขปัญหาโดยนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการปรับปรุงระบบ
ประปาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการ เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถ
ดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้

โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่ งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร   

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
- ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ป่าบง  ตั้งอยู่ บ้านป่าบงใต้  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลผางาม 

อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ห่างจาก ที่ทำการ อบต.ผางาม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ไปทางทิศใต้  
ประมาณ  3  กิโลเมตร 
           -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน 
           -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
           -  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลผางามในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้งานได้ตามระเบียบพัสดุ 
 
 
6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ยางพารา  
ข้าวโพด  นอกนั้นประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

6.2 การประมง 
ตำบลผางามมีการประมงคือ การเลี้ยงปลาตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ และการจับปลาตามธรรมชาติเพ่ือใช้

บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาล   

6.3 การปศุสัตว ์
ตำบลผางาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ไข่ ในพ้ืนทีข่องตำบลผางาม  

 6.4 การบริการ 
- บริการนวดพ้ืนเมือง  คือ  กลุ่มนวดพื้นเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง   
- มีร้านบริการทำผม  เสริมสวย พื้นที่  หมู่ที่ 1 – ๑๕  
- มีโรงแรมในพ้ืนที่ จำนวน  ๑  แห่ง     
- มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่  จำนวน  ๑๒  แห่ง  

 6.5 การท่องเที่ยว 
อบต.ผางามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  จำนวน  3  แห่ง  คือ   
1. ถ้ำพระผางาม 
2. น้ำตกห้วยช้างเผือก 
3. ผางาม เป็นผู้เขาโดด ๆ อยู่กลางทุ่งนาในเขตตำบลผางาม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร 

ลักษณะภูเขาท่ีโดดเด่น ตัดกับธรรมชาติโดยรอบที่เป็นทุ่งนาทำให้ผางามดูโดดเด่น คู่ควรกับชื่อผางาม 

6.6 การอุตสาหกรรม 
ตำบลผางาม มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  จำนวน  ๓  แห่ง  คือ   

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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๑. โรงโม่หินของบริษัทเชียงรายแลนด์  แอสโซซิเอท  จำกัด 
๒. โรงโม่หินของ หจก.ธนวงค์กรุ๊ป 
๓. บริษัทมิลลิเมด  จำกัด  (โรงงานผลิตยา) 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม ธกส.     1 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     8 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มสามัคคี 41    1 กลุ่ม  
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   1 กลุ่ม 
-กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    1 กลุ่ม 
-กลุ่มปลูกกล้วยหอม    1 กลุ่ม 
-กลุ่มเพาะเห็ด     1 กลุ่ม 
-กลุ่มถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  80 ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ปี 

บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ   

 
 

7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชน หมู่ที่ 1 – ๑๕  ส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

- วัด   มีจำนวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่     
1. วัดร่องคือ 
2. วัดป่าบงใต ้
3. วัดป่าบง    
4. วัดผางาม 
5. วัดร่องห้า 
6. วัดทุ่งยั้ง  
7. วัดทุ่งยั้งใหม่   
8. วัดดงมะตื๋น 
9. วัดหนองบัว 
10. วัดสันง้อนไถ 

- สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์ม่อนพระธาตุวนาราม 
2. สำนักสงฆ์ถ้ำพระผางาม 
3. ลานธรรมผาหินแตก 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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 ทุกวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือนแปดเหนือ  (วันวิสาขบูชา  ประมาณเดือนพฤษภาคม)  ของทุกปี  จะมี
ประเพณีเดือนแปดเป็ง  ประชาชนในเขตตำบลผางามและพ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีการทำบุญและสรงน้ำพระธาตุ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  กลุ่มจักสาน 
 ภาษาถ่ิน  คือ ภาษาเมืองล้านนา   

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

- กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว  เช่น  ข้าวกล้อง  ข้าวไรซ์เบอรี่  
 - กลุ่มทอผ้า   

 
 
 
8.1 น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย , ลำน้ำ  3  สาย 
 บึง , หนองน้ำ  1  แห่ง 
 ลำเหมือง  2  สาย 
 อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   3  แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 9  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 1  แห่ง 

ถังเก็บน้ำฝน  2  แห่ง  

8.2 ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามมีป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนตำบลผางามอยู่ในเขตป่าไม้

เสื่อมโทรมบางส่วน 

8.3 ภูเขา 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามมีป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนตำบลผางามอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็น
ที่ราบระหว่างภูเขา 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินการแล้ว 
   

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กบัประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา                   
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาท ิ
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ ความสำคัญ 
อาท ิ
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

  ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

  ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา  

ภิบาลในสังคมไทย  
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๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ :  “ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา Logistics  รองรับการเชื่อมโยง  NSEC  ตาม กรอบความร่วมมือ GMS  และ  AEC  

1.1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain 
1.2 ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ำ  ทางอากาศ  
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล  
1.4 จัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนา เอกชน กับต่างประเทศ       

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 
  2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน  ทั้งใน และต่างประเทศ 
  2.3 ส่งเสริมการพัฒนา SMEs  โดยการอบรมนักธุรกิจ  การหา แหล่งเงินทุน  และพันธมิตรทาง

การค้า 
  2.4 ส่งเสริมการสนับสนุนมีการลงทุนทางภาคการเงินการธนาคารในเมืองชายแดน ทั้งในและ

ต่างประเทศ   
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.1 สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการค้า การลงทุน Logistics  
3.2 กระตุ้นเอกชนให้มาลงทุนในกลุ่มจังหวัด/ประเทศเพ่ือน บ้าน GMS  
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในประเทศเพ่ือรองรับ AEC 
3.4 บริหารจัดการกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.5 ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ใน

ระดับอุดมศึกษาและบุคลากรภาคการผลิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.1 ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด  
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เศรษฐกิจหลักที่มีการผลิตใน

ปริมาณมาก (Mass Goods)  
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1.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุง คุณภาพการผลิตตามหลักการผลิต
ที่ดีและเหมาะสม ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ที่ตอบสนองผู้บริโภค  

1.4 พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการ แข่งขันตามแนวทาง Productivity    

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้าง นวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อ เพ่ิมมูลค่าและลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
  2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร  

2.1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้าน เทคโนโลยี  การเกษตรในพ้ืนที่โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

2.2 พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กร เกษตรกร  โดยระบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

2.3 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและ ผู้ประกอบการ  
2.4 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
   3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  

3.2 สร้างช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร  เฉพาะกลุ่ม (Niche 
Goods) 
   3.3 การส่งเสริมให้มีศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้า
การเกษตรในพ้ืนที ่

3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส่ง    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสุขภาพ     เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

 1.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว
ต่อเนื่องในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระหว่าง กลุ่มจังหวัด  

1.2 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ใน ลักษณะกลุ่ม Long Stay 
กลุ่ม Ecotourism กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กลุ่ม MICE 

2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 
เชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน GMS 

2.1 ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
ตอนบน (GMS)    

2.2 สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพ่ิมสมรรถนะ องค์กรของการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาด 

3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล 
    3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 



- ๑๙ - 
 

 

3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
3.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ความสะอาด ความ

ปลอดภัย และประทับใจ  
3.4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว  

4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค  
4.2 พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าและบริการ ทางการท่องเที่ยวร่วมกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.1 ส่งเสริมการจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบนความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่  

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชนและนักวิชาการได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ  
2.1 แก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด   
2.2 ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่ป่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 

มีอาชีพและรายได้ เพ่ิมข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว    
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี GIS, MIS 

   3.1 จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ   
3.2 ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลในระบบสารสนเทศไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน ชุมชนใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า   

4.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ        
สาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมการ เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดิน
โคลนถล่ม เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือป้องกัน ประชาชนจากสาธารณภัย    

 
1.4 แผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ 
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้าง

มูลคา่เพ่ิมสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลคา่เพ่ิมภายใต ้

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 
 
1.5 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11.  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. การแก้ไขปัญหาทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ  

                     ประจำ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10.  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11.  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12.  การสนับสนุนใหม้ีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการ 

                       เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ  
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1.6 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน 2565 
วิสัยทัศน์ 

““เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้ กํารลงทุน 
บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางหลักในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชําชนมีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 การสร้างมูลคา่เพ่ิมดา้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรภายใต้ 
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัมนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ โลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันหลักของชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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          ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน  มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอ   
สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข” 

          ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
    (การศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  การสาธารณสุข  เทคโนโลยี  การกีฬา  ยาเสพติดฯ) 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   

          ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
๓. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที ่
๔. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อย่างรอบด้าน  เช่น  ด้านการศึกษาศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการกีฬา  และนันทนาการ  
และการปลอดยาเสพติด  เป็นต้น 

๖. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  เช่น  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี    
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่  ส่งเสริมและเปิดโอกาส 

    ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารมากยิ่งขึ้น 

          ๒.๔ ตัวชี้วัด 
๑.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คณุภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
๒.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
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  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง ปรบัปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพ้ืนท่ี เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคาร
ต่างๆ สิ่งก่อสรา้งในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพรบิ 
ฯลฯ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ 

-วางแผน  พัฒนา  และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ี  เช่น  การ
ปรับปรุงถนนการเกษตร  ซึ่งใช้ขนส่งผลผลติทางการเกษตร  ส่งเสรมิการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต  เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่
ไม่เหมาะสม  การปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเตมิ (ปลูกพชืเชิงซ้อน)  ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และศักยภาพของเกษตรกร  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากกว่าความ
เคยชินท่ีเคยปฏิบตัิกันมาฯลฯ 
-จัดกิจกรรม  แผนงาน  โครงการ  เพื่อลดรายจ่ายและเพิม่รายได้  เช่น  อบรมจัดตั้ง
กลุ่มผลิตปุย๋อินทรีย์  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  จัดตลาดชุมชน  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ฯลฯ 
-แก้ไขปัญหาความต้องการแหล่งน้ำทางการเกษตร เช่น  ขุดลอกแหล่งน้ำ  สร้างฝาย  
สร้างแก้มลิง  ขุดลอกคลองซอย  คลองใส้ใก่  ก่อสร้างท่อไปยังพ้ืนท่ีการเกษตรของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  การขุดบ่อบาดาลเพื่อการเพาะปลูก ฯลฯ 
-แก้ไขปัญหาความต้องการน้ำอุปโภคบริโภค  เช่น ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม  จัดทำระบบ
ประปาหมู่บ้าน  สร้างฝาย  ปั้นโอง่ใหญ่  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการ
ประกอบอาชีพของคนในพื้นที ่

- วางแผน  พัฒนา  และส่งเสรมิการค้าการลงทุน 
และการท่องเทีย่วในพ้ืนท่ีตำบลผางามและอำเภอเวียงชัย  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
-ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนท่ีให้มีรายได้ทีม่ั่นคงและเพียงพอกับการ
ดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการ
รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน  ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือก  เช่น  พลังงาน
แสงอาทิตย์  เพื่อลดมลภาวะ ปลกูต้นไม้ในป่าชุมชน  ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริฯ  เป็นต้น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
อย่างรอบด้าน 

พัฒนา ส่งเสรมิสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน  
เช่น  ด้านการศึกษาศาสนาและศลิปะวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  และการปลอดยาเสพติด  
เป็นต้น 

๖ . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ก าร พั ฒ น า ด้ าน
การเมืองและการบริหาร 
 

เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  เช่น  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพ้ืนท่ี  ส่งเสริม
และเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารมากยิ่งข้ึน 
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๒.๖ กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ กลยุทธ์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและแหล่งน้ำ 
     ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำในพ้ืนที่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพ 
     ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพ ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
     ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการมลภาวะต่างๆ 
     ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
     ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     ๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
     ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
     ๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
     ๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     ๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
      ประมุข   
     ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสงเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่   
     ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ 
      บริหารมากยิ่งขึ้น 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มุ่งหวังให้ตำบลเกิดการพัฒนาที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เกิด

ผลสัมฤทธิ์ และมีทิศทางที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยอาศัย  
ปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนข้อได้เปรียบด้านต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
จงึกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ  ๑๖  
กลยุทธ์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและแหล่งน้ำ 
     ๒.๑ กลยุทธ์การพฒันาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำในพ้ืนที่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพ 
     ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว  และการประกอบอาชีพ ให้ประชาชน 
      ในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
     ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการมลภาวะต่างๆ 
     ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
     ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     ๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
     ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
     ๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
     ๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     ๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
      ประมุข   
     ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสงเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่   
     ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ 
      บริหารมากยิ่งขึ้น 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

แผนพัฒนาภาค 
นโยบายของรัฐบาล 

แผนการบริหารส่วนแผ่นดิน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

แผนปฏิบัติการกระทรวง / ยุทธศาสตร์ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / หน่วยปฏิบัติ 

แผนพฒันาจังหวัดเชียงราย 
รอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด / 

กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
๑. มีการมอบอำนาจและการกำกับดูแล  ในการบริหารงาน
และปฏิบตัิงานของผู้บริหาร พนกังานส่วนตำบลในระดับ
ต่าง ๆ  ทำให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว  เป็นการลด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
๒. มีการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
๓. มีกฎหมายกำหนดอำนาจหนา้ที่ไว้อยา่งชัดเจน  ในการ
ปฏิบัติและการบริหารงาน  การวางแผนพัฒนาท้องถิน่  
๔. บุคลากรมีค่านิยม  ทัศนคติ  ร่วมกันในการปฏิบัติหนา้ที่
บริการประชาชน 
๕. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู ้ความสามารถ 
และวิสัยทัศน์ในการพฒันา 
๖. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน  ทำให้การ
ติดต่อประสานงานเปน็ไปด้วยดี 
๗. มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและ
ทันสมัย 

๑. การจัดโครงสร้างองค์กรที่ยังไม่สอดคล้องกับขนาดที่
เป็นอยู่  
๒. บุคลากรยังไมส่ามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ได้อย่างเต็มที ่
๓. บางครั้งความคิดเห็นทีไ่ม่ตรงกันในการปฏบิัติงาน ทำให้
เกิดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ขาดเอกภายในการ
ปฏิบัติงาน 
๔. อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการที่จะ
ดำเนินการพฒันาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
๕. บคุลากรยังไมส่ามารถปฏิบัตงิานแทนกันได้ในบาง
ตำแหน่ง 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมากข้ึน 
๒. การเปิดกว้างทางการศึกษา ทำให้บุคลากรมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาได้มากข้ึน 
๓. ประชาชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในทางการเมือง  
เช่น การเลือกตั้ง หรือ การเข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผน  
เป็นต้น 
๔. มีพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพหลัก คือ 
การทำไร่  ทำนา 
๕. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ ถ้ำพระผางาม ศนูย์
วิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผาคอก น้ำตกห้วยช้างเผือก ฯลฯ 
๖. มีเส้นทางที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวภายในตำบล 
๗. มีเส้นทางที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นเสน้ทางหลักขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทนุ
การผลิต 
๘. ประชาชนมีความรักใคร่ ปรองดอง สามัคคีในการทำงาน 
โดยการตั้งเปน็กลุ่ม องค์กรชมรมต่างๆ 
๙. ประชาชนซึ่งอพยพมาจากถ่ินอ่ืน สามารถใช้ชีวิตรว่มกบั 
กลุ่มคนในพื้นที่ได้อย่างมีความสขุ  ไม่มีความขัดแย้ง 
๑๐. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
อำเภอ ที่ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปัญหาทางสังคมใน
ด้านตา่งๆ 

๑. ท้องถิ่นยังขาดอิสระอย่างแทจ้ริงในการบริหารงานบุคคล 
๒. กลุ่มอาชีพยังขาดปัจจัยเก้ือหนุนในการประกอบ
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
๓. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ประชาชนยังขาดเอกสารสิทธิ์ 
๔. ประชาชนยงัขาดความเข้าใจ ความชัดเจนในขั้นตอน
และวิธีการปฏบิัติราชการ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร 
๕. ผู้นำชุมชนและราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองของกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าทีไ่ด ้
๖. สังคมเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคม
การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กันลดน้อยลง 
๗. จำนวนพืน้ที่มากทำให้ยากตอ่การพัฒนาให้ทั่วถึงทุกภาค
ส่วนและทุกๆ  ด้าน 
๘. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีค่อนข้างมาก  
ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว  
เกิดความล่าชา้ในการทำงาน ประชาชนจึงเกิด 
ความเบื่อหน่าย 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. จำนวนบุคลากรมากทำให้ไดเ้ปรียบองค์กรอ่ืนในการ
จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

๑. จะมีวิธีการลดจำนวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
อย่างไร 
๒. การลดจำนวนบุคลากรลงแตเ่สริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. มีการจัดทำระบบบัญชี Local  Administrative  
Accounting  System (e – laas)  และการจัดทำระบบ
บัญชีด้วยมือเปรียบเทียบกัน  

๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในระบบ e – laas พอ 
เนื่องจากระบบ e – laas  มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีงบประมาณเหลือจ่าย ทำให้มีเงินสะสมเพื่อนำไป
พัฒนา ด้านการบริการโครงการสาธารณะอย่างเต็มที ่

๑. การโอนงบประมาณจากส่วนกลางล้าช้า ทำให้การ
ดำเนินโครงการต้องรอเงินก่อนจะดำเนนิการ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. การดำเนินงานดา้นสังคม สวสัดิการ และสงัคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากหลายหน่วยงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
ทำให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถนำงบประมาณ
ไปเสริมในดา้นอ่ืนๆที่ยังเปน็จุดอ่อน 

๑. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดลุ 
๒. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 
๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการประชาสัมพันธผ์่านทาง Website ของ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และ
Website  ของหน่วยงาน (www.phangam) การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  โดยระบบ E-Auction ทำให้ 
สามารถหาผู้รบัจ้างที่มีประสิทธภิาพขึ้น มีความโปร่งใส 
และสามารถแข่งขันราคากนัอยา่งเป็นธรรม 
๒. มีการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์โดยใช้ระบบ e-laas  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้การนำเข้า
ครุภัณฑ์ใหม่  การรับคืนครุภัณฑ์  การโอนครุภัณฑ์  การ
ตัดบัญชีจำหนา่ยครุภัณฑ์  สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพขึน้  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
และเรียกใช้งานได้รวดเร็วขึ้น 

๑. คู่มือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
๒. ระบบ Internet  ไม่มปีระสทิธิภาพ 
๓. เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานดา้นพัสดุขาดความรู้เรื่องระเบียบ
พัสดุใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.phangam/
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. ให้มีการส่งเสริมพฒันาความรู้และประสบการณ์แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านพัสดุให้ทันระเบียบฯ และ
เทคโนโลย ี

๑. ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
ปัจจุบนัมีการกำหนดระเบยีบวิธปีฏิบัติขึ้นมาใหม่ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ผูป้ฏิบัติมีความสบัสน 
๒. ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ
พัสดุบางอย่างมีกระบวนการหลายขั้นตอน  ทำให้เกิด
ความล่าช้าในทางปฏิบตั ิ
๓. บุคลากรไม่ค่อยตอบรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ อาจ
เนื่องมาจากความไม่เสถียรของระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย หรือบุคลากรขาดความชำนาญในการใช้
คอมพิวเตอร์  ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลได ้
๔. โปรแกรม e-laas  มีบางส่วนที่บกพร่องหรือไม่จำเป็น 
ทำให้บางขัน้ตอนของการทำงานเกิดความล่าช้า  แตไ่ม่
สามารถปรบัปรุงแก้ไขในส่วนนัน้ได้  เนื่องจากเป็น
โปรแกรมของส่วนกลาง ซึง่ผู้ดูแลระบบแจง้ว่าได้ระงบั
การปรับปรุงโปรแกรมไปแลว้ และมีนโยบายที่จะใช้
โปรแกรมใหม่เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. บุคลากรในส่วนที่เก่ียวข้องมีความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลลุ่วง 

๑. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทำการให้ทัดเทียมกับ อปท.อืน่ๆ
ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณทีจ่ำกัด 

 
๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
๑. บุคลากรในด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลผางามมีเอกภาพในการบริหารงาน 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านตา่งๆ  ยงัมีน้อย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนงัสือ
สั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศ
ต่างๆ  

๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน เชน่ ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ เปน็ต้น 
๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายทีไ่ม่ชัดเจนของส่วนกลางใน
ด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไรส้ัญชาติจะมี
สิทธิได้รบัสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ 
เป็นต้น 
๓.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดนิตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไมไ่ด้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบ
กฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมามีปัญหาในทางปฏบิัติ เชน่ 
ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ฯลฯ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑.มีองค์ความรู้ด้านการจัดการและบริหารองค์กร ๑. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้

เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
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๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
๑. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ น้ำตกห้วย
ช้างเผือกและถำ้พระผางาม 

๑. มีโรงโม่หินในพื้นที่อาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจใน
คน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพืน้ที่
มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

๑.มีถนนหลายสายในพืน้ที่ที่เปน็ทรัพย์สนิของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ซึ่ง
เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับถนนได้รบัการแก้ไขที่ล่าช้า 
๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่
ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิน่เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ 
เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถา่ยโอน
งบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑.ทำเลที่ตั้งของตำบลมีแหล่งทอ่งเที่ยวที่โดดเด่นมาก ๑. การทำอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาคนไร้สถานะ

ทางทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไม่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยทีไ่ม่มีเอกสารสิทธ ิ
๒. วางนโยบายไม่รับถา่ยโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ดำเนินการ 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ เช่น โรคไวรัสโคโรนา-2019 
๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี 
ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มาก
ขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
นำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ 
วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลผางาม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางามจำเป็นต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ  เพ่ือให้

ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลผางามซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี  ลดต้นทุน
การผลิต  ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตรงกับความต้องการของตลาด  เพ่ือพร้อมสำหรับการแข่งขัน ใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป็นต้น 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ต้องเร่งวางแผน  พัฒนา  และส่งเสริมการค้าการลงทุน  การท่องเที่ยว  

และการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลผางาม  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  มั่นคงและเพียงพอกับการ
ดำรงชีวิตในปัจจุบัน  พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและกระแสโลกาภิวัตน์   

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทย

คือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน  แล้วไม่
มีที่ทำกินจึงต้องบุกรุกป่าใหม่  ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญอ่ืนๆ  อาจมีมลพิษข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  ควันไฟป่า  เป็นต้น 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางามต้องเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน  ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการศึกษา  ศาสนาและและศิลปวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรค
ระบาด  ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  และด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อให้ตำบลผางามปลอดจากยาเสพติด  เป็นต้น   

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางามต้องส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพ้ืนที่   และส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมในทางการเมืองและการบริหารมากยิ่งข้ึน  เป็นต้น 

  
 

 
 
 

  
 



- ๓๒ - 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.ผางาม 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ 

การเศรษฐกิจ แผนงานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กองช่าง 
/ 

สำนักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว และการ
ประกอบอาชีพ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
/ 

สำนักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง/ 
สำนักปลัด 

 
 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



- ๓๓ - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่าง
รอบรอบด้าน 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด อบต.ผางาม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
กองคลัง 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

สำนักปลัด 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 

การดำเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน 4 สำนัก/กอง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 

 

  

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

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

52 35,491,550 41 43,321,950 41 42,410,000 38 40,988,000 38 41,836,000 210 204,047,500 

รวม 53 35,991,550 42 43,821,950 42 42,910,000 39 41,488,000 39 42,336,000 215 206,547,500 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและแหล่งน้ำ 

-แผนงาน
การเกษตร 

- - 2 430,000 3 600,000 - - 1 100,000 6 1,130,000 

รวม - - 2 430,000 3 600,000 - - 1 100,000 6 1,130,000 

แบบ ผ.01 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

             1  20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 2 220,000 6 300,000 

-แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

             3  60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 

รวม 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 5 280,000 21 600,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 5 7,500,000 

-แผนงาน
การเกษตร 

3 55,000 3 55,000 3 55,000 3 55,000 3 55,000 15 275,000 

-แผนงาน
สาธารณสุข 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 5 1,605,000 5 1,605,000 5 1,605,000 5 1,605,000 5 1,605,000 25 8,025,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 

-แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

6 315,000 6 315,000 4 90,000 4 90,000 5 290,000 25 1,100,000 

แบบ ผ.01 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

6 315,000 6 315,000 4 90,000 4 90,000 5 290,000 25 1,100,000 

-แผนงาน
การศึกษา 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

-แผนงาน
สาธารณสุข 

16 5,089,400 16 5,089,400 17 5,109,400 17 5,109,400 16 5,089,400 82 25,487,000 

-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

15 950,000 14 935,000 14 935,000 15 950,000 14 935,000 72 4,705,000 

-แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

6 135,000 6 135,000 6 135,000 6 135,000 6 135,000 30 675,000 

รวม 8 365,000 8 365,000 9 385,000 9 385,000 10 405,000 44 1,905,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

-แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

12 740,000 11 240,000 11 240,000 11 240,000 11 700,000 56 2,160,000 

-แผนงาน
สาธารณสุข 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

แบบ ผ.01 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

รวม 15 800,000 14 300,000 14 300,000 14 300,000 14 760,000 71 2,460,000 
รวมทั้งหมด 129 45,380,950 118 53,126,350 119 52,199,400 114 50,192,400 116 51,985,400 596 252,884,500 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1 59,000 - - - - - - - - 1 59,000 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1 293,000 - - - - - - - - 1 293,000 

รวม 2 352,000 - - - - - - - - 2 352,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร ์  ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี 2570   รวม 5 ปี  
 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

 จำนวน
โครงการ   งบประมาณ  

โครงการ
พัฒนาท่ี
นำมาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนา
ชุมชน 

32 14,351,550 31 10,378,950 32 9,637,000 27 7,760,000 28 8,763,000 150 50,890,500 

รวมทั้งสิ้น 32 14,351,550 31 10,378,950 32 9,637,000 27 7,760,000 28 8,763,000 150 50,890,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01/1 
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ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลผางาม 

   500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

       500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา อบต.ผางาม 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาภายในสำนกังาน
ให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

   200,000                 -                   -                   -                   -    ระบบประปามี
คุณภาพดีขี้น 

มีน้ำใช้ที่มีคุณภาพ กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งป้ายซอย
และป้ายบอกทาง 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
บอกที่ตั้งให้ผู้ที่เดินทาง
รับทราบ 

หมู่ที่ ๑ – ๑๕ ตำบล
ผางาม 

   100,000     100,000     100,000    100,000     100,000  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 

เพื่อให้สภาพแวดล้อม 
ของศูนย์ปลอดภยั 
สวยงาม แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ผางาม 1 

     98,700     100,000     100,000     100,000     100,000  ร้อยละ 70
สภาพแวดล้อม 
ของศูนย์ปลอดภยั 
สวยงาม แข็งแรง 

สภาพแวดล้อม ของ
ศูนย์ปลอดภัย 
สวยงาม แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 

เพื่อให้สภาพแวดล้อม 
ของศูนย์ปลอดภยั 
สวยงาม แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ผางาม 2 

     57,300       60,000       60,000       60,000       60,000  ร้อยละ 70
สภาพแวดล้อม 
ของศูนย์ปลอดภยั 
สวยงาม แข็งแรง 

สภาพแวดล้อม ของ
ศูนย์ปลอดภัย 
สวยงาม แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 

    456,000 260,000 260,000 260,000 260,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
   ไม่มี 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านหัตถกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพในเขตตำบล
ผางาม 

    15,000      15,000      15,000      15,000      15,000  ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2.  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน 

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพในเขตตำบล
ผางาม 

    15,000      15,000      15,000      15,000      15,000  ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและกลุ่มพัฒนา
สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
กลุ่มพัฒนาสตรี 

    30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความ
เข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตำบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล
ผางาม 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

     20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความ
พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวตำบล
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

สำนักปลัด 

         20,000       20,000       20,000       20,000       20,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ - 15 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ร้อยละ 
๖๐ ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยดีขึ้น 

กองช่าง 
สำนักงานปลัด 

    1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

1,5๐๐,๐๐๐ 
 

   

                                                                                             
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัวธิี
กำจัดขยะให้ถกูวธิ ี

ประชาสัมพันธ ์อบรม
ให้ประชาชนรู้จักวิธี
กำจัดขยะที่ถกูต้อง
ให้กับประชาชนในพื้นที ่

    50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  ร้อยละ 60 มีการ
คัดแยกขยะ 

ประชาชนรู้จักวิธกีาร
กำจัดขยะที่ถกูต้อง 

สำนักปลัด 

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่  60  คน 

         
15,000  

         
15,000  

         
15,000  

         
15,000  

         
15,000  

ร้อยละ 60 
ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

2 โครงการ “รักน้ำ รกัป่า รัก
แผ่นดิน”   

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่  60  คน 

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

ร้อยละ 70 มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

สามารถป้องกันไฟปา่
ได้ 

สำนักปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.) 

เพื่อสำรวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลพันธุ์พืชทีป่ลูก
รักษาภายในพื้นที่
โครงการ และข้อมูล
พันธุ์พืชท้องถิ่นที่หา
ยากหรือมีแนวโน้มต่อ
การสูญพันธุ์ในอนาคต 
ในชุมชน 

ประชาชน หมู่ที ่1 - 
15 ตำบลผางาม 
ร่วมกันรณรงค์การ 
อนุรักษ์พันธกุรรม พืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.) 

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

อนุรักษ์ พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อส่งเสริมและ 
รณรงค์การ อนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สำนักปลัด 

    55,000 55,000 55,000 55,000 55,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาล 

๑   เพือ่ป้องกันและลด
ความสูญเสียจากปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
สำคัญ 
2   เพือ่รณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภยับนท้อง
ถนน 

เพื่อลดปัญหาอบุัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล 
ตลอดจนถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละยำ้
เตือนให้ประชาชนได้
ทราบถึงอันตรายที่จะ
เกิดขึ้น 

    10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงร้อยละ 60 

๑ป้องกันและลด
ความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม 
2 ประชาชนในพื้นที่
มีจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน 

สำนักปลัด 

2.  โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  

1.เพื่อร่วมรณรงค์
ป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากไฟปา่ 
2.เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงอันตราย
และผลกระทบที่เกิด
จากไฟปา่ 
3.เพื่อทำแนวกันไฟ ซ่ึง
เป็นการดำเนินการใน
เชิงการป้องกันที่ได้ผล
ดีกว่าการแก้ไข 

ผู้นำชุมชน ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง อบต.ผา
งาม และประชาชนใน
เขตตำบลผางาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
60 ตื่นตัว 

๑ ความเสียหายจาก
หมอกควันและไฟป่า 
ลดน้อยลง หรือหมด
ไป  
๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนัก
ถึงอันตรายและ
ผลกระทบที่เกิดจาก
ไฟป่า 
๓ ประชาชนมีความรู้
ในการสร้างแนวกัน
ไฟป่า อย่างเป็น
รูปธรรม 

สำนักปลัด 

  

แบบ ผ.02 



48 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  โครงการติดตั้งระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่
ทำการ อบต.ผางาม 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของที่ทำการ อบต.ผา
งาม 

ติดต้ังระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ที่ทำการ อบต.   มี
ความปลอดภยัจาก
การสูญเสียทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

4.  โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหา      
ยาเสพติด อุบัติเหต ุ
และอาชญากรรมใน
พื้นที่ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
พื้นที่ตำบลผางาม 

200,000 - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในพื้นที่ 

กองช่าง 

5.  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

อุดหนุนการฝึกอบรม
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย ผู้เขา้
รับการอบรม จำนวน 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 

มีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัในระดับ
พื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

สำนักปลัด/
สำนักงาน

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัด
เชียงราย 

6.  โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิง
ประจำหมู่บา้น 

เพื่อติดต้ังถังดับเพลิงไว้
สำหรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินสำหรับหมู่บ้าน 

ติดต้ังถังดับเพลิง 
จำนวน 15 จุด สำหรับ 
15 หมู่บ้าน 

25,000 25,000 - - - ติดต้ังถังดับเพลิง
ประจำหมู่บา้น 
ครบทุกหมู่ 

ติดต้ังถังดับเพลิงไว้
สำหรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินสำหรับ
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. 6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๑ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยและ
ภัยอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้  
2 เพื่อซักซ้อมแผนการ
เผชิญเหตุอัคคีภัย การ
อพยพผู้ประสบภยั ให้ผู้
เข้าอบรมและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งได้รู้จักวิธีใช้
อุปกรณ์การดับไฟ  การ
อพยพผู้ประสบเหตุสา
ธารณภัย 
๓ เพื่อซักซ้อมแผนการ
เผชิญเหตุ ให้ผู้เข้า
อบรมและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งให้มีทักษะและ
วิธีการปฐมพยาบาลที่
ถูกต้อง 

ฝึกอบรม นักเรียน/คร-ู
อาจารย์/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน/ผู้นำชุมชน/หรือผู้
ที่สนใจทั่วไปในพื้นที่
ตำบลผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีความ
พร้อม 

มีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

สำนักปลัด 

    315,000 315,000 90,000 90,000 290,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการสงเคราะห์เด็ก
ขาดแคลนในการจัดหารถ
รับ-ส่งเด็ก นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ผางาม 

เพื่อสงเคราะห์เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลน ใน
การจัดหารถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.ผางาม 

เด็กนักเรียนที่ขาด
แคลนรถรับ-ส่งเด็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ผางาม 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนที่ขาด
แคลนได้รับการ
ช่วยเหลือ  

 เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิตห่างไกลสิ่ง
เสพติด - เด็กและ
เยาวชนออกกำลัง
กาย เล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติดได้ - เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬา ดนตรี 
ศิลปะและการออก
กำลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

2.  โครงการไลฟ์สไตล์สร้าง
นิสัยห่างไกลสิ่งเสพติด 

 เพื่อสร้างโอกาสและ
ทักษะชีวิตของนักเรียน
ให้ห่างไกลยาเสพติด 
เยาวชนเล่นกีฬามุ่งออก
กำลังกาย ดนตรี ศิลปะ
ชีวิต ห่างไกลสิ่งเสพติด 

- อุดหนุนโครงการไลฟ์
สไตล์สร้างนิสัยห่างไกล
สิ่งเสพติด (โรงเรียน
ดอนศิลาผางาม
วิทยาคม)  

20,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

 เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิตห่างไกลสิ่ง
เสพติด - เด็กและ
เยาวชนออกกำลัง
กาย เล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติดได้ - เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬา ดนตรี 
ศิลปะและการออก
กำลังกาย 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

3.  โครงการ To Be Number 
One ทักษะชวีิตห่างไกลสิ่ง
เสพติด 

-สร้างทักษะชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  
- จัดกีฬาให้นกัเรียน 
เยาวชน ออกกำลังกาย 
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

- อุดหนุนโครงการ To 
Be Number One 
ทักษะชีวิตห่างไกลสิ่ง
เสพติดโรงเรียนดอน
ศิลาผางามวิทยาคม)  

- 20,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
ชีวิตในสังคมการ
ทำงาน ทักษะการ
งานอาชีพ และเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
เยาว ์

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชพี เพื่อ
เตรียมความพร้อมเด็กไทย
สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่น
เยาว ์

-เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กและเยาวชน
ค้นหาการประกอบ
อาชีพที่สนใจ ถนัดและ
เหมาะสมกับวัย  
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการ
ประกอบอาชีพ และ
การเขียนแผนธุรกิจ  
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนนำความรู้ความ
เข้าใจประกอบอาชพไป
แข่งขันการประกอบ
อาชีพ อันก่อให้เกิด
รายได้ต่อไป 

 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะอา่ชีพ เพือ่เตรียม
ความพร้อมเด็กไทยสู่
การเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์โรงเรียนดอน
ศิลาผางามวิทยาคม)  

- - 20,000 - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเด่ียวกับ
กระบวนการ
ประกอบการและสิ่งที่
จำเป็นที่
ผู้ประกอบการจะต้อง
คำนึงถึงและสามารถ
เขียนแผนธุรกจิได้ 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

5.  โครงการแหล่งเรียนรู้เสริม 
อาชีพ ส่งเสริมศักยภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแนววิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

-เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

- อุดหนุนโครงการ
แหล่งเรียนรู้แสริม 
อาชีพส่งเสริมศักยภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแนววิถีเศรษฐกิจ
พอ เพียง(โรงเรียนดอน
ศิลาผางามวิทยาคม) 

- - - 20,000 - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และมี 
อาชีพเสริมศักยภาพ
ตามแนววิถีเศรษฐกิจ
พอ เพียง 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

6.  โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ ICT. เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
กับการเรียนรู ้

 - อุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ 
ICT. เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนดอน
ศิลาผางามวิทยาคม)  

- - - - 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาด้าย ICT 
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.ดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการค่ายทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

1.ส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษแก่
นักเรียน  
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 - อุดหนุนโครงการค่าย
ทักษะภาษาอังกฤษ
(โรงเรียนบ้านป่าบง) 

20,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านป่าบง 

8.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรม
จริยธรรมและค่านยิม 
12 ประการเพื่อนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

 - อุดหนุนโครงการ
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 12 
ประการ (โรงเรียนบ้าน
ป่าบง ) 

- 20,000 20,000 - 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 12 
ประการเพื่อนำไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านป่าบง 

9.  โครงการแปรรูปขยะ 1.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในการประดิษฐ์
สิ่งของ แปรรูป ขยะ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ   
2. เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้กับนักเรียนในการคัด
แยกและจัดการกับขยะ 
3. เพื่อลดปริมาณขยะ
ก่อนนำเข้าสู่
กระบวนการกำจัดขยะ
อย่างถูกวิธ ี

- อุดหนุนโครงการแปร
รูปขยะ (โรงเรียนบ้าน
ป่าบง) 

- - - 20,000 - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการกำจัดขยะมูล
ฝอย 2. ปริมาณขยะ
ในโรงเรียนมีจำนวน
ลดลง 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านป่าบง 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านการทำการเกษตร 
ด้านโภชนาการ และ
สุขภาพอนามัย  
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการ
การเกษตรกับการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

 - อุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม) 

20,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้านการทำ
การเกษตร ด้าน
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัย 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.หนองบัวผา
บ่ม 

11.  โครงการพึ่งพาตนเอง 
(เลี้ยงผึ้ง) 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเลี้ยงผึ้ง   
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการ
ประกอบอาชำ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวใน
อนาคต 

- อุดหนุนโครงการ
พึ่งพาตนเอง (เลี้ยงผึ้ง) 
(โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม) 

- 20,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การพึ่งตนเองในการ
เล้ียงผึ้ง สามารถยำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
2. นักเรียบนได้
ปฏิบัติจริงสามารถคิด
วิเคราะห์ มีความสุข
ในการร่วมกิจกรรม มี
รายได้ระหว่างเรียน
และสามรถนำไป้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.หนองบัวผา

บ่ม 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์2. เพื่อลด
ปัญหาสังคมด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียน 
ท้องถิ่น และชุมชน 

- อุดหนุนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม
(โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม) 

- - 20,000 - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์   2. ลด
ปัญหาสังคมด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว โรงเรียน 
ท้องถิ่น และชุมชน 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.หนองบัวผา

บ่ม 

13.  โครงการโรงเรียนดี น่า
เรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะการรอบรู้ในสิ่งที่
อยู่รอบๆ ตัว เป็นคน
ฉลาด คิดแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ 
2. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนุกกับการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ  
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลองทำในส่ิง
ใหม่ๆ และค้นพบความ
ถนัดของตนเอง 

 - อุดหนุนโครงการ
โรงเรียนด ีน่าเรียน 
(โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม) 

- - - 20,000 - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู ้ริเริ่ม
สร้างสรรค์กล้า
แสดงออก และอยู่
ร่วมกับผู้คนในสังคม
ด้วยจิตใจที่แข็งแรงมี
ความสุข 2. นกัเรียน
เกิดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ และ
นำไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.หนองบัวผา

บ่ม 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14.  โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูล  
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน ครู 
บุคคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการลด
การคัดแยกขยะและ
การนำมาใช้ประโยชน์
ใหม่  
3. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
เห็นความสำคัญการลด
การคัดแยกขยะและ
การนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่ 
4. เพื่อให้ความรู ้ปลูก
จิตสำนึกและสร้างความ
ตระหนักให้กับนกัเรียน
และบุคลากรใน
สถานศึกษาในการมี
ส่วนร่วมในการกำจัด
ขยะและคัดแยกขยะ 

 - อุดหนุนโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  
(โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม) 

- - - - 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียน ครู 
บุคคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเ มี
ความตระหนักในการ
กำจัดขยะมูลฝอย 
และสามรถเป็น
ตัวอยา่งที่ดีให้กับ
ชุมชนในการคัดแยก
ขยะกอ่นทิ้งอย่าง
ยั่งยืน 2. นกัเรียน ครู 
บุคคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ลด การคัดแยกขยะ
และการนำขยะ
กลับมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันทั้งให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรมของโครงการ 
3. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ร่ม
รื่นสวยงาม สะอาด 
ปลอดขยะม ี
บรรยากาศที่เอื้อตอ่
การเรียน 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15.  โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนใหม่
ระดับ ม.1- ม.3 มี
คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์โรงเรียน เทิดทูน
สถาบัน ร่วมกันรักษา
ระเบียบวินยั ใฝ่จิต
สาธารณะ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามแก่
นักเรียน  
3. เพื่อให้นักเรียนมี
อุดมการณ์รักชาติ 
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
ปฏิบัติตามรอบพระ
บาทพ่อแห่งแผ่นดิน  
4. สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพื่อนพี่
น้อง และคณะคร ู

อุดหนุนโครงการ
โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ (โรงเรียนบ้าน
ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณ
ลักษณัตามอัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์ อยู่
ร่วมกันในสถานศึกษา
อย่างมีความสุข 

กองการศึกษาฯ/
โรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยา) 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  โครงการเสริมสร้างความรู้ 
และทักษะวิชาการ  

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ และ
ทักษะในการอ่าน การ
เขียน ภาษาไทยของ
นักเรียน  
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถและ
ทักษะในการพูด การ
อ่าน และการเขยีน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  
4. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

อุดหนุนโครงการ
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ และทกัษะ
วิชาการ (โรงเรียนดง
มะตื๋นเนินสยามวิทยา)  

20,000 - - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการคิด
คำนวณ เพิ่มขึ้น  
2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการอ่าน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น  
3. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ตาม
หลักวิทยาศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น  
4. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทกัษะ
ในการพูด การอ่าน 
และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึ้น  
5. นักเรียนสามารถ
นำความรู้
ความสามารถที่ได้
จากการเข้าร่ามโครง
กาสรไปใช้ในการ
เรียน และนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม  

กองการศึกษาฯ 
/โรงเรียนดง

มะตื๋นเนินสยาม
วิทยา 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17.  โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ ICT. เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1. โครงการทักษะการ
ใช้ ICT.   
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และมีทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกบัการเรียนรู้  
3. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับการบริการสา
สรสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายได้  
4. เพื่อให้โรงเรียนมี
ศักยภาพในการพัฒนา
บุคลากรในด้าน ICT. 
เพื่อรองรับในการ
พัฒนา 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT. เพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
(โรงเรียนดงมะตื๋นเนิน
สยามวิทยา)  

- 20,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาด้าน ICT. 
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18.  โครงการนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ผา่น
กิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์แก่เด็ก  
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานด้านการสังเกต 
การคิดวิเคราะห์และ
การค้นหาคำตอบผา่น
กระบวนการทดลองที่
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
แก่เด็ก  
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข สนุกกับ
กิจกรรมการทดลองที่
หลากหลายและแปลก
ใหม่  
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ในอนาคต 

อุดหนุนโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนดงมะตื๋นเนิน
สยามวิทยา  

- - 20,000 - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. เด็กมีความรู้
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ผา่น
กิจกรรมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์แก่
เด็ก 2. เด็กมีทักษะ
พื้นฐานด้านการ
สังเกต การคิด
วิเคราะห์และการ
ค้นหาคำตอบผ่าน
กระบวนการทดลองที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ
จริงแก่เด็ก 3. เด็ก
เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข สนุกกับ
กิจกรรมการทดลองที่
หลากหลายและ
แปลกใหม่ 4. เด็กมี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ใน
อนาคต 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19.  โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้ ความ
เข้าใจประกอบอาชพี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามรถนำ
แนวพระราชดำริมา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันตาม
หลักการพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอยา่ง
รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย 
ใช้ชีวิตในความไม่
ประมาท ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณค่าและเกิดรายได้ 
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้การ
พัฒนาการเกษตรแบบ
ผสผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนดงมะตื๋นเนิน
สยามวิทยา  

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามรถ
นำแนวพระราชดำริ
มาประยกุต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันตาม
หลักการพอเพียง 
ความพอดี การใช้
ชีวิตอยา่งรอบคอบ 
ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตใน
ความไม่ประมาท ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ มี
คุณค่าและเกิดรายได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้
มีความรู้การ
พัฒนาการเกษตร
แบบผสผสานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

20.  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครูได้พัฒนา 
ศักยภาพให้เป็น บุคคล
แห่งการเรียน รู้ทันต่อ
การ เปลี่ยนแปลงของ
โลก 

บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนา 

1.บุคลากรได้รับ
ความรู้ จากการ
อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน  

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการ
เรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย” 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
สารถในด้านการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถผลิต
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนได้
เพียงพอและเหมาะสม
ตามวัย  

จัดอบรมเกี่ยวกับสื่อ
ให้แก่- ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลผางามสองปีละ
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนา 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความสารถ
ในด้านการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนได้เพียงพอ
และเหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษาฯ 

22.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
2. ค่าหนังสือเรียน  
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4.ค่าเครื่องแบบ  
5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิด
ความกระตือรือร้นต่อ
การเรียนรู้ เสริมสร้างให้
เด็กมึคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.
ผางาม จำนวน 2 แห่ง 

294,400 294,400 294,400 294,400 294,400 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน ์

เด็กปฐมวัยเกิดความ
กระตือรือร้น รักการ
เรียนรู ้

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23.  ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ อบต.ผางาม  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลของ 
อบต.ผางาม อย่าง
เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการจัดอาหาร
กลางวันและวัสดุส่ือการ
เรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผา
งาม 1  

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 100 เด็ก
นักเรียนอายุ 2-5 ป ี
ในศพด.อบต.ผางาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
การจัดอาหาร
กลางวันและสื่อการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

24.  โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน ป.1-ป.6 
โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่
ตำบลผางาม  

1. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รบสารอาหาร
นักเรียนโรงเรียน ครบ
ทั้ง 5 หมู่  
2. เพื่อให้นักเรียน
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ตำบลผางาม  

2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ร้อยละ 100 เด็ก
นักเรียนป.1-ป.6 
สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ตำบลผางาม 
ได้รับการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

1. นักเรียนทุกคนได้
รบสารอาหาร
นักเรียนโรงเรียน 
ครบทั้ง 5 หมู่  
2. นักเรียนบริโภค
อาหารที่ถกู
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

25.  ค่าอาหารเสริม(นม) 
สำหรับนักเรียน ป.1-ป.6 
โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่
ตำบลผางาม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รับอาหารเสริม 
(นม) ที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ตำบลผางาม 
จำนวน 4 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 2 แห่ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 เด็ก
นักเรียนป.1-ป.6 
สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ตำบลผางาม 
ได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารเสริม (นม) ที่
สะอาดและถกู
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26.  โครงการพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตใน
สังคมยุคดิจิตอล 

1. เพื่อพัฒนาหอ้งสมุด
โรงเรียนให้เป็นห้องสมุด
มีชีวิตในลักษณะ
อุทยานการเรียนรู้ที่มี
คุณสมบัติครบ 3 ดี คือ 
หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ดี2. เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนและชุมชน มี
ส่วนร่วมดำเนินการ 3. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรกัการ
อ่านและการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ใน
โรงเรียนและชุมชน 

อุดหนุนโครงการ
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิตในสังคม
ยุคดิจิตอล (โรงเรียน
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา) 

- - - 20,000 - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. มีห้องสมุด
โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบในลักษณะ
อุทยานการเรียนรู้2. 
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการ
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ให้แก่คร ู
เด็กและเยาวชน และ
โรงเรียนอื่นๆ 
ตลอดจนชุมชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง 3. เด็ก
และเยาวชน ครูและ
ประชาชนทั่วไป 
ได้รับการส่งเสริมให้มี
นิสัยรักการอา่นและ
การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 4. มี
กระบวนการส่งเสริม
นิสัยรักการอา่นและ
การเรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรค์ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27.  โครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน  

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง  
2. เพื่อให้ครูและ
นักเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดำรัส  
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วม มี
ความรู้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
4. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
5. เพื่อให้โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน 

อุดหนุนโครงการ
โครงการนอ้มนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน (โรงเรียนบ้านทุ่ง
ยั้งหัวฝายวิทยา)  

- - 20,000 - - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1.โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง 
2. ครูและนักเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดย
น้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดำรัส  
3. นักเรียนมี
คุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
4. โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 



65 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28.  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ผางาม 

1. เพื่อให้
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง เห็นถึง
ความสำคัญของการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้คุณภาพและ
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้
มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิด
เครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4. เพื่อให้ 
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง มีความรู้ที่
จำเป็นในการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ สังกัด อบต.ผา
งาม ทั้ง 2 แห่ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ได้รับการ
พัฒนา 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ สังกัด อบต.ผา
งาม ทั้ง 2 แห่ง เขา้
ร่วมโครงการ 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29.  โครงการอุ้ยสอนหลาน 1. เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้กับ
ปราชญ์ท้องถิ่น 2. 
เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้
และบูรณาการความรู้
ภูมิปัญญาให้เขา้กับริบท 
วิถีชีวิตในยุคปจัจุบัน 3. 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
คนสองวัย 

มีการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้กับปราชญ์
ท้องถิ่น 2. มีการ
เรียนรู้และบูรณาการ
ความรู้ภูมิปัญญาให้
เข้ากับริบท วิถีชีวิตใน
ยุคปัจจุบัน 3. 
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม 
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
คนสองวัย 

กองการศึกษาฯ 

30.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการที่เหมาะสมตาม
วัยของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย 

มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาการเด็ก ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา
อบต.ผางาม 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
        แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ช่วงปิดภาคเรียน 

1. เพื่อให้เยาวชนได้
ศึกษาเล่าเรียนคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาใน
ระหว่างปิดภาค
การศึกษา  
2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย
อันดีงามแก่เยาวชนของ
ชาติ   
3. เพื่อให้เยาวชน
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและอบายมขุทุก
ชนิด  
4. เพื่อฝึกฝนอบรม
เยาวชนให้เป็นผู้มี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มี
ความอดทนและสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในกลุ่มเยาวชนดว้ย
กันเอง  
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์และ
ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในช่วงปิด
ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์และ
ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนตำบลผา
งามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1.เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเล่าเรียนคำ
สอนทาง
พระพุทธศาสนาใน
ระหว่างปิดภาค
การศึกษา  
2.เด็กเยาวชนของ
ชาติถูกปลูกฝัง
อุปนิสัยอันดีงาม  
3.เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและ
อบายมขุทุกชนิด  
4.เด็กและเยาวชนให้
เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่
เข้มแข็ง มีความ
อดทนและสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มเยาวชนดว้ย
กันเอง  
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
และช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง
ในช่วงปิดภาคเรียน 

กองการศึกษาฯ 

    5,089,400 5,089,400 5,109,400 5,109,400 5,089,400    
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

 -เพื่อสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียน           
-เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

สัตว์เล้ียงในเขตพื้นที่
ตำบลผางามที่ได้ขึ้น
ทะเบียน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 80 มีการ
ดำเนินการ 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ปลอดโรค และคน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลัด 

2.  โครงการผ่าตัด-ทำหมัน 
เพื่อลดจำนวนสุนัขและ
แมว 

เพื่อทำหมันสุนัขและ
แมวในพื้นที่เพื่อให้
ประชากรสุนัข แมว 
ลดลง 

สุนัขและแมว ในตำบล
ผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
จำนวนสุนัขและแมว
ลดลง 

อัตราการเกิดของ
จำนวนสุนัขและแมว
ลดลง 

สำนักปลัด 

3.  โครงการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดและทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
และป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลผางาม 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ
จำนวนผู้ติดเช้ือ
ไข้เลือดออกลดลง 

จำนวนผู้ติดเช้ือ
ไข้เลือดออกลดลง 

สำนักปลัด 

4.  โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนหมู่บ้านในการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมให้กับ
ประชาชน  ทีอ่ยู่ในกลุ่ม
เส่ียงหมู่ที่ 1 - 15  

97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

ยอดผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมลดลง 

สำนักปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
– 15) หมู่บา้น
ละ 6,500 บาท 

5.  โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อุดหนุนหมู่บ้านในการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง
โภชนาการและสุขภาพ
ให้กับแม่และเด็กในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 1 - 15 

97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยดขีึ้น 

สำนักปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
– 15) หมู่บา้น
ละ 6,500 บาท 

6.  โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อุดหนุนหมู่บ้านในการ
อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีนให้กบั
ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - 
15 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากขึ้น 

สำนักปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
– 15) หมู่บา้น
ละ 6,500 บาท 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

15 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สำนักปลัด 

8.  โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เร่ืองการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

อุดหนุนหมู่บ้านในการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง
หมอหมู่บ้านให้กับ
ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - 
15 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

สำนักปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
– 15) หมู่บา้น
ละ 6,500 บาท 

9.  โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ความรู้ ความ
ตระหนักในการปอ้งกัน
ตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธ ิ

อุดหนุนหมู่บ้านในการ
อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
หนอนพยาธิใหก้ับ
ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - 
15 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความรู้ 
ความตระหนักในการ
ป้องกันตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธ ิ

สำนักปลัด
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 
– 15)หมู่บ้านละ 
6,500 บาท 

10.  โครงการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

ประชาชนทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - 
15 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80มกีาร
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความรู้ 
ความตระหนักในการ
ป้องกันตนเอง 
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 

สำนักปลัด 

11.  โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้
ประกอบกิจการด้าน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร 

 -เพื่ออบรมให้ความรู้
เร่ืองการสุขาภิบาล
อาหารและอันตรายที่
เกิดจากอาหารและน้ำที่
ไม่สะอาดปลอดภยั 
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และ
ปฏิบัติได้ตาม
ข้อกำหนด/มาตราฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ผู้ประกอบกจิการด้าน
อาหารและผู้สัมผัส
อาหารในพื้นทีอ่บต.ผา
งาม 

15,000 - - 15,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความรู้และ
ปฏิบัติได้ตาม
ข้อกำหนด/
มาตราฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

ประกอบกิจการด้าน
อาหารและผู้สัมผัส
อาหารในพื้นทีอ่บต.
ผางามมีความรู้และ
ปฏิบัติได้ตาม
ข้อกำหนด/
มาตราฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

-เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
หมอหมู่บ้าน 
-เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
สามารถดูแลสุขภาพ
เบื้องตนของตนเองและ
บุคคลในครอบครัวได้ 

-ตัวแทนครอบครัวใน
ชุมชน ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวได้ 

สำนักปลัด 

13.  โครงการอบรมให้ความรู้
โรคหนอนพยาธ ิ

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักวิธปี้องกันตนเอง
จากการติดเช้ือและ
สามารถถ่ายทอดความรู้
ที่ถูกต้องได้ 

ตัวแทนของประชาชน
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรมรู้จักวธิี
ป้องกันตนเองจาก
การติดเช้ือและ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่ถูกต้องได้ 

สำนักปลัด 

14.  โครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
การขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ 

ตัวแทนของประชาชน
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรมมีความ
ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน 

สำนักปลัด 

15.  โครงการการจัดตั้งสถานที่
แยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้มีสถานที่แยกกกั
ตัวในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่
อำเภอเวยีงชัย ที่เป็น
กลุ่มที่ติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ที่ไม่แสดง
อาการ (กลุ่มสีเขียว) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานที่แยกกักตวัใน
ชุมชน 1 แห่ง 

อำเภอเวยีงชัยมี
สถานที่แยกกักตวัใน
ชุมชน 

สำนักปลัด/
อำเภอเวยีงชัย 

    950,000 935,000 935,000 950,000 935,000    

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวตามรอยพ่อใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมประชาชนมี
ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

ประชาชนตำบลผา
งาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

ประชาชนนำแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

สำนักปลัด 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี ผู้ติดเชื้อ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบล
ผางาม 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มสตร ี 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อในเขตตำบล
ผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ , ผูพ้ิการใน
พื้นที่ตำบลผางาม 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีรายได ้

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร
ในเขตตำบลผางาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 60 
มีความรู้ความเข้าใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

4.  โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ อบต.ผางาม   

ประชาชนตำบลผา
งาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
,ผู้ติดเช้ือเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล
ผางาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตร,ีผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ติดเช้ือเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มสตร,ีผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ติดเช้ือเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตำบลผางาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

6.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับ
อำเภอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ผู้นำในตำบลผางาม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

-มีการแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม 

สำนักปลัด/ 
ที่ทำการปกครอง
อำเภอเวยีงชัย 

    135,000 135,000 135,000 135,000 135,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ และ
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ของชาติและศาสนา 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ ณ 
ที่ทำการอำเภอเวยีงชัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสำคัญ
ของสถาบันชาติ และ
ศาสนา 

สำนักปลัด /
อำเภอเวยีงชัย 

2.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผางาม
เกมส์ 

-เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการรักการออก
กำลังกายสำหรับเด็ก
ก่อนปฐมวยั  
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค์และถูกต้อง  
-เพื่อส่งเสริมความรัก
และความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนในสังกัด 
อบต.ผางามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

-สนับสนุนและ
ส่งเสริมการรักการ
ออกกำลังกายสำหรับ
เด็กก่อนปฐมวยั  
-ส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค์และ
ถูกต้อง - ส่งเสริม
ความรักและความ
สามัคคีในครอบครัว
และชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

3.  โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาจิตใจผู้สูงอาย ุใน
ด้านสุขภาพ สังคม  
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ  
3.เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุตระหนักถึง
ความสำคัญในการอยู่
ร่วมกัน  
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ได้มีส่วนร่วมและให้ 
ความสำคัญในด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ด้านปริมาณ ผู้สูงอาย ุ
จำนวน 100 คน เขา้
ร่วมกิจกรรมด้าน
คุณภาพ  ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสเขา้ร่วมแข่งขัน
กีฬา เพื่อส่งเสริม
พลานามัยทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และการมองเห็น
คุณค่าของการออก
กำลังกายได้ดียิ่งขึ้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุตำบลผางาม
ผางามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
จิตใจ ในด้านสุขภาพ 
สังคม  
2. ผู้สูงอายุ มีทกัษะ
ในการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของ  
3. ผู้สูงอายุตระหนกั
ถึงความสำคัญในการ
อยู่ร่วมกัน 
4. ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ได้มีส่วนร่วมและให้ 
ความสำคัญในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตำบลผางาม  

1. เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ออกกำลังกาย โดยใช้
กีฬาเป็นสื่อในการ
พัฒนาร่างกายและ
จิตใจ  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
เยาวชน และประชาชน 
ให้มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตำบลผา
งาม ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนตำบลผา
งามผางามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ออกกำลังกาย โดยใช้
กีฬาเป็นสื่อในการ
พัฒนาร่างกายและ
จิตใจ 2. ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
เยาวชน และ
ประชาชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  โครงการสืบสานประเพณี
แปดเป็งตำบลผางาม 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นตำบล
ผางามให้สืบทอดต่อไป 
-เพื่อเพื่อสร้างความรัก
และความสามัคคีใน
ท้องถิ่นตำบลให้แน่น
เฟ้นยิ่งขึ้น  
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชน
ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
และประพฤติปฏิบัติตน
อยู่อยู่ในศีลธรรม -เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น “โครงการสืบ
สานประเพณีแปดเป็ง” 
ให้เป็นที่รู้จักต่อไป 

เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนตำบลผางาม
เข้าร่วมกิจกรรม  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนตำบลผา
งามผางามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

-ส่งเสริมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
ตำบลผางามให้สืบ
ทอดต่อไป -สร้าง
ความรักและความ
สามัคคีในท้องถิ่น
ตำบลให้แน่นเฟ้น
ยิ่งขึ้น -ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
เยาวชนได้มีโอกาส
ใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนา
ยิ่งขึ้นและประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูอ่ยู่ใน
ศีลธรรม -ได้
ประชาสัมพันธ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น “โครงการสืบ
สานประเพณีแปด
เป็ง” ให้เป็นที่รู้จัก
ต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตำบลผางาม 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชน  
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ทำนุบำรงุศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตำบลผา
งาม  
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้เรียนรู้
ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
อันจะสร้างความภูมิใจ
และสำนึกรักบ้านเกิด 

จำนวน 180 คน  
1. ปราชญ์ท้องถิ่น  
2. ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่  
3. เด็กและเยาวชน  
4. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนตำบลผา
งามผางามที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน  
2. เด็กและเยาวชน 
และประชาชนเกิด
ความตระหนักและ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ตำบลผางาม 
3. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้
ความสำคัญ รู้จกัวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของ
อันจะสร้างความ
ภูมิใจและสำนกึรัก
บ้านเกิด 

กองการศึกษาฯ 

7.  โครงการพัฒนาทักษะ
ดนตรีพื้นเมือง  

1.เพื่ออนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง  
2.เพื่อพัฒนาวงดนตรี
พื้นเมืองของโรงเรียน 
3.พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
ของนักเรียน  
4.จัดหาอุปกรณ์ดนตรี
ไทย 

- อุดหนุนโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะ
ดนตรีพื้นเมือง 
(โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัว
ฝายวิทยา)  

- - - - 20,000 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การอนุรักษแ์ละ
พัฒนาวงดนตรี
พื้นเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย  
2. ผู้เรียนสามารถ
บรรเลงเครื่องดนตรี
พื้นเมืองได้อย่างน้อย 
1 ชิ้น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน  

1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม
ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้น้อมนำ
หลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง  
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีความพร้อมและ
รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสัง
ปัจจุบัน  
4. เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการสร้างสุข
ภาวะทางจิต สุขภาวะท
มางสังคมและสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือ
ปัญญาโดยใชห้ลักธรรม
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต5. 
ปลูกจิตสำนึกเด็กและ
เยาวชนให้ทำความดีไม่
เกี่ยวขอ้งกับอบายมุข
และสิ่งเสพติดสร้าง
ลดละเลิก 

อุดหนุนโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนดง
มะตื๋นเนินสยามวิทยา  

- - - 20,000 - ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

1. เด็กและเยาวชน
เรื่องคณุธรรม 
จริยธรรมความสำคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์
 2. เดก็และเยาวชนได้
น้อมนำหลักธรรมคำ
สอนทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวติให้
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง  
3. เด็กและเยาวชนให้มี
ความพรอ้มและรูเ้ท่า
ทันความเปลีย่นแปลง
ของสังปัจจุบัน  
4. เด็กและเยาวชน
ได้รับการสร้างสุขภาวะ
ทางจิต สขุภาวะทมาง
สังคมและสขุภาวะทาง
จิตวิญญาณหรอืปัญญา
โดยใช้หลกัธรรมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 5. เด็ก
และเยาวชนได้ทำความ
ดีไม่เกีย่วขอ้งกับ
อบายมขุและสิง่เสพติด
สร้างลดละ อบายมุข
ทั้งหลายถวายเป็นพทุธ
บูชา 

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.บ้านดงมะตื๋น 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9.  โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน
ตำบลผางาม  

1. เพื่อให้เด็กและเยา
ชนตำบลผางาม เข้าใจ
เกี่ยวกบัการสร้าง
ปัญญาโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการ
ทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพื่อให้เด็กและเยา
ชนตำบลผางาม มีส่วน
ร่วมและผ่าน
กระบวนการ เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาสุขภาวะ  
3. เพื่อให้เด็กและเยา
ชนตำบลผางาม 
สามารถนำความรู้มา
บูรณาการ ปฏิบัติใช้
และประกอบอาชพีได้ 
หรือบูรณาการเข้ากับ
วิถีชีวิตของสังคมและ
ชุมชนได ้4. เพื่อให้เป็น
ฐานข้อมูลในการเรียนรู้ 
และการบูรณาการให้
เข้ากับการเรียนการ
สอนของนักเรียน ครู 
อาจารย์ ของโรงเรียน 

-เด็กและเยาวชนตำบล
ผางาม จำนวน 60 คน 
- เจ้าหนา้ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 10 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ 

-เด็กและเยาชนตำบล
ผางาม เข้าใจเกีย่วกับ
การสร้างปัญญาโดย
อาศัยภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและการ
ทรัพยากรท้องถิ่น  
- เด็กและเยาชน
ตำบลผางาม มีส่วน
ร่วมและผ่าน
กระบวนการ เรียนรู้
ภูมิปัญญาสุขภาวะ 
- เด็กและเยาชน
ตำบลผางาม สามารถ
นำความรู้มาบูรณา
การ ปฏิบัติใช้และ
ประกอบอาชีพได้ 
หรือบูรณาการเข้ากับ
วิถีชีวิตของสังคมและ
ชุมชนได้ 

กองการศึกษาฯ 

  

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

1.เพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2. เพื่อให้มีการ
เช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียน 

อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(โรงเรียนบ้านป่า
บง) 

- - 20,000 - 20,000  ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ  

1.นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2. นักเรียนเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียน 

กองการศึกษาฯ 

11.  โครงการสืบสานประเพณี
มนัสการและสรงน้ำพระ
ธาตุดอยตุง 

เพื่อสืบสานประเพณี
มนัสการและสรงน้ำ
พระธาตุดอยตุง 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการอุดหนุน
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายทุกปี  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการาสืบสาน
ประเพณีมนัสการ
และสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง 

กองการศึกษาฯ 
/สภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

    365,000 365,000 385,000 385,000 405,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการอบรม
คณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการ
เกี่ยวกบัระบบประปาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการประปา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

คณะกรรมการ
ประปาหมู่บา้นมี
ความรู้ในการบริหาร
จัดการระบบประปาดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการอบรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
บริหารงานพัสด ุ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างมี
ความถูกต้อง ครบถว้น
อย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานพัสด ุ

กองคลัง 

2.  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
ป้าย 

ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีและผู้ประกอบการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  ปริมาณภาษีที่จัดเก็บ
ได ้ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การชำระภาษ ี

กองคลัง 

3.  โครงการการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อสำรวจความพึง
พอใจ 

สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที ่

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจ 

ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

สำนักปลัด 

4.  โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินกิจกรรม 5 ส. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 มีความเป็น
ระเบียบ 

การทำงานมีระบบ
ระเบียบการมากขึ้น 

สำนักปลัด 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลผางาม 

เพิ่มขีดความสามารถ
องค์กร 

การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

500,000 - - - - ร้อยละ 60 มีความเป็น
ระเบียบ 

การทำงานมีระบบ
ระเบียบการมากขึ้น 

สำนักปลัด 

6.  โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 

บริการประชาชนทกุ
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการอยา่งดี 

สำนักปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการ การวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
และวางผังชุมชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชนและ
วางผังชุมชน 

ประชาชนตำบลผางาม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 มีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการวางและปรับ 
ปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและวางผัง
ชุมชน 

กองช่าง 

8.  โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 

การเลือกตั้งทั่วไปและ
การเลือกตั้งซ่อม 

40,000 40,000 40,000 40,000 500,000 การเลือกตั้งตาม
ระเบียบและขอ้
กฎหมาย 

ดำเนินการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย 

สำนักปลัด 

9.  โครงการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

บุคลากรของ อบต.ผา
งาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ 60 ของ
บุคลากร อบต.ผางามมี
ความรู้ความเข้าใจ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

10.  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ใน
พื้นที่อำเภอเวียงชัย  

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน ทั้งในด้านสา
ธารณภยั การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
โรคติดตอ่หรอืโรคระบาด
ในท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่
อำเภอเวยีงชัย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
จำนวน 1 แห่ง 

อปท.ในพืน้ทีอ่ำเภอ 
เวียงชัย มีศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลอืประชาชน
ของอปท. (ระดับ
อำเภอ) ที่มกีฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และขอ้มูลอื่นที่
เกีย่วขอ้งกับการช่วย 
เหลือประชาชนทั้งใน 
ด้านสาธารณภัย  

สำนักปลัด 
 -อปท. ในเขต
พื้นที่อำเภอเวียง
ชัย 

11.  โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรมแก่
บุคลากร 

เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ
ชุมชน กลุ่มต่าง ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนา 

นำความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

  

แบบ ผ.02 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่

สมาชิกสภา อบต. 
จำนวน 29 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

มีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ ทัศนคติที่
จำเป็น ในการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่

สำนักปลัด 

    740,000 240,000 240,000 240,000 700,000    

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา  

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ผางาม และผู้นำชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจ 

การพัฒนามีทิศทาง
และแนวทางการ
พัฒนาที่ดี 

สำนักปลัด 

2.  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

เพื่อจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ผางาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในการจัดทำ
แผนชุมชนมากขึ้น 

สำนักปลัด 

    40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ผางาม 

เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉกุเฉิน 

การช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินในพื้นที่และนอก
พื้นที่เมื่อมีการร้องขอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉกุเฉินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ให้มีความ
พร้อมในการใช้จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น 

กว้าง 12.00 เมตร 
สูง 18.00 เมตร สูง 
6.00 เมตร หรือ มี
พื้นที่อาคารไม่น้อย
กว่า 216 ตาราง
เมตร ตามแบบอบต.
ผางาม 

972,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

2.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายร่อง
กวาง หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 2,500.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
10,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม  

- 825,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



86 
 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายหนองหก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,500.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม  

- - 495,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อ่างเก็บน้ำหว้ยยาง หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,000.๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม  

490,000 
(ปีละ 200 
เมตร) 

490,000 
(ปีละ 200 

เมตร) 

490,000 
(ปีละ 200 

เมตร) 

490,000 
(ปีละ 200 

เมตร) 

490,000 
(ปีละ 200 

เมตร) 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

5.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายป่า
อ้อ หมู่ที ่1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,500.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตาราง
เมตร  

- - - - 495,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

6.  โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมแม่ออกรู หมู่ที ่1 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ให้การระบายน้ำดยีิ่งขึ้น  
ป้องกันอุทกภัย 

ท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.80x1.80 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



87 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายอ่างเก็บ
น้ำห้วยยาง หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม.  

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

8.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร สายป่าเคียน
งาม หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

9.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายบ่อ
ขยะหมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

10.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่๒ 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านใช้การได้ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปา  

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

11.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องตอง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

ถนนกว้าง  3.00 
เมตร หนา 0.07 ม. 
ยาว  750 ม. 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

12.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สบร่อง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 200.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม 

490000     ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



88 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สบร่อง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 200.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม 

490,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

14.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายดง
ยาง หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,000.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม  

- 330,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

15.  โครงการขุดลอกลำ
เหมืองกลางบ้าน หมู่ที ่
2 

เพื่อการระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย 

กว้าง 2.00-2.50 
เมตร ยาว 1,120.
๐๐ เมตร ลึก 0.80-
1.20 เมตร หรือ มี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,352.00 
ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



89 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายดง
ยาง -1 หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,000.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - - 330,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมสบร่อง หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย 

ท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.80x1.80 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

18.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่างหมู่ที ่๒ - ๑๓ 
ถนนเส้นกลาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ ๒ 
– ๑๓   

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

19.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายป่ายาง – 
ผาหินแตก หมู่ที่ 2  

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรให้สามารถใช้
การได้ดี 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา 
0.05 ม.  

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

2 กองช่าง 

20.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอ่างเก็บน้ำ
หนองบัว หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4  ม. ยาว
รวม 120 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
480  ตร.ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

21.  โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ถนนซอย 1 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 1 ม. ยาว
รวม 260 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 260 ตร.ม. 

- - - 145,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิดถนนกลางบ้าน หมู่ที่ 
3 

เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ
การระบายน้ำในพื้นที่ที่
มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 350.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

492,500 
(ความยาว
175 เมตร) 

492,500 
(ความยาว
175 เมตร) 

- - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

23.  โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนกลางบ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,060.๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,590.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต. ผางาม  

324,950 
(ความยาว 

355 เมตร) 

324,950 
(ความยาว 

355 เมตร) 

320,000 
(ความยาว 

350 เมตร) 

- - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

24.  โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
ห้วยฮ้อม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขนาดพื้นที่ 
4,820.00 ตร.ม. 
ลึก 1.00-1.80 
เมตร หรือ มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
6,748.00 ลูกบาศก์
เมตรรายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - 269,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



91 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 16 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 220.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 880.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม  

- - - 539,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

26.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 17 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 185.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 740.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม  

- - - - 539,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายไปอ่างเก็บ
น้ำหนองบัว บ้านหัว
ฝาย หมู่ที ่3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑24.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
496.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - - - 300,000  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ  

 ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ  

3  กองช่าง  

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยบ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. 
ยาวรวม 930 ม. 
หนา 0.07 ม.  

- 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

29.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายห้วย
ฮ้อม หมู่ที่ ๓  

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยฮ้อม 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. หนา 
0.07 ม. ยาว 
2,500 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

30.  โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต ซอยกลางบ้าน 
หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้าง 4.00  ม. 
ยาว 30.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
120 ตร.ม. 

- - - 143,000  ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

31.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยซ้อ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ถนนกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
รวม 700 ม. หนา 
0.10 ม.   

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

32.  โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ำโล๊ะป่าตุ้ม หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นการระบายน้ำ
ให้ไหลสะดวกและ
สามารถกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 3,500.00 
เมตร ลึก 0.50-
1.00 เมตร 

200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

33.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4/11 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 

- 250,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

34.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายโล๊ะ
ป่าตุ้ม หมู่ที ่4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 3,293.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - 340,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4/7 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

36.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4/12 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 104.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

37.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องไผ่ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุก ถนน
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

38.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5/1 หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว
รวม 124 ม. 

-  300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

39.  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 บา้นสันง้อนไถ 
หมู่ 4 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 96.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
384.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดมีไหล่ทาง 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย จุดเร่ิมต้น
โครงการ 

- - - - 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ไฟฟ้าและซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบาดาลระดับ
ความลึก 120 เมตร 
พร้อมระบบไฟฟ้า  

483,700 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

41.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างบ้านนาย
เสถียร คำตื้อ ถึงบา้น
นางอำพร ธรรมสอน 
และข้างบ้านนางคัชริ
นทร์ บรรดิ ถึงบ้านนาง
คำ ก๋าใจ หมู่ที่ 5 

เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ
การระบายน้ำในพื้นที่ที่
มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

42.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิดจุดเริ่มต้นบ้านนาง
พูล  รัตนชุมพู หมู่ที่ 5 

เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ
การระบายน้ำในพื้นที่ที่
มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร 
ลึก 0.30-0.40 
เมตร และ กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 
65.00 เมตร ลึก 
30-40 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 

- - 220,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

43.  โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดเร่ิมต้น
บ้านนายเชิด แกว้นินตา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปิดรางระบายนำ้ 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ขนาดฝาราง 0.40 x 
0.63 เมตร ยาว 
255.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 

- - - 350,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

44.  โครงการขุดลอกลำน้ำ
ห้วยบง หมู่ที่ 5 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ
เดิมให้สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง 6.00-10.00 
เมตร ยาว 355.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร 

- - - - 70,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. ข้าง
บ้านหมอนาค หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงระบบราง
ระบายนำ้ให้สามารถใช้
การได้ดี 

รางระบายน้ำกวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

46.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่งหลวง 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาวรวม 750 ม. 
หนา 0.07 ม. 

100,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

47.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายทุ่ง
ตะวันตก  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาวรวม 
1,200 ม. หนาเฉลีย่ 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 417.82 
ลบ.ม. 

- - - - 170,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

48.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 บา้นป่า
บง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 
0.30-0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 144.00 
เมตร  

271,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

5 กองช่าง 

49.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโปร่งไคร้ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 176.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 430,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

51.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 570,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

52.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 231.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 560,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

53.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายห้วย
เมี้ยง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 170,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

54.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. ถนน
สายกลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ขึ้นป้องกันน้ำทว่มขัง 

รางระบายน้ำกวา้ง
เฉลี่ย 0.70 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.40-0.50 ม. 
หนา 0.08 ม. ยาว 
195  ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

55.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



97 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายร่องกอ้ม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 3 ม. 
ยาวรวม 1,835 ม. 
หนา  0.05 ม. หรอื
มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 317.06 
ลบ.ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

6 กองช่าง 

57.  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อสร้างหลังคาคลุม
ลานเอนกประสงค์ให้มี
ความพร้อมในการใช้จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง 12.๐๐ 
เมตร ยาว 18.๐๐ 
เมตร สูง 3.00 เมตร 
หรือ มีพื้นที่อาคารไม่
น้อยกว่า 216.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

907,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

58.  โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายนำ้คลองไส้ไก่ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการระบายน้ำ
ให้ไหลสะดวกและ
สามารถกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร 

ขนาดท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
14 บ่อ ความยาว
รวม 133.00 เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑
ป้าย 

- 399,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



98 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
4 (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที ่
7 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 143.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 572.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - 350,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

60.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิด ซอย 6/2 หมู่ที ่7 

เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ
การระบายน้ำในพื้นที่ที่
มีปัญหาน้ำทว่มขัง 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 240.๐๐ เมตร 
ลึก 0.35-0.40 
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - - 300,000 
(ความยาว 
120 เมตร) 

300,000 
(ความยาว 
120 เมตร) 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

61.  โครงการก่อสร้างประตู
เปิด - ปิด ฝายนำ้ล้น 
ห้วยโปร่ง หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที ่

กว้าง 1.50 เมตร สูง 
2.20 เมตร จำนวน 
2 ชุด รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - - - 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

62.  โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีลาน
อเนกประสงค์สำหรับ
ทำกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

ลานตากขนาดกวา้ง 
20 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



99 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63.  โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6  เข้าหว้ยโป่ง 
(ต่อจากจุดเดิม)  บ้าน
ดงมะตื๋น  หมู่ 7   

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 3.5๐ 
เมตร ยาวรวม ๑40.
๐๐ เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
490.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑
ป้าย 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

7 กองช่าง 

64.  โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ำหนองบัว หมู่ที่ 8 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ
เดิมให้สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปริมาณดินขุด 
15,700 ลูกบากศ์
เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

65.  โครงการเรียงหินรอบ
สระน้ำประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อเรียงหินป้องกันการ
กัดเซาะและพังทลาย
ของหน้าดิน 

เรียงหินขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
630.00 เมตร 

- 580,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

66.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 ซอย 8 ซอย 
14 หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.00 - 4.00 
เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 330,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

67.  โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ำแบบ
ตะแกรงเหล็กถนน
กลางบ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อปิดรางระบายนำ้ 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 231 เมตร 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



100 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68.  โครงการขุดลอกร่องโจ้ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ
เดิมให้สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง 8.00-13.00 
เมตร ยาว 1,280 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
- 1.00 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

69.  โครงการปรับปรุงถนน
รอบลำน้ำหว้ยกิ่วนก 
เขตติดต่อ หมู่ที่ ๘ กับ
หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
คมนาคมสะดวกสบาย 

ถนนกว้างเฉลี่ย   
3.50 ม. หนา 0.07 
ม. ยาว 2,500 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

70.  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ 
8   
 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

-จุดที่ 1 แยกซอย 6 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
231.00 ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
-จุดที่ 2 แยกซอย 16 
ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 41.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 123.00 
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่
ทาง 
-จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 144.00 
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่
ทาง รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบอบต.ผางาม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

- 300,000 -                        
- 

- ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระหนองบัว 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
100 ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

72.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายร่อง
เสือเต้น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 760.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

80,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

73.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

74.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วย
โป่งเช่ือมพุ๊กเก้าไฮ  หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

75.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิดซอยโรงน้ำดื่ม  หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 143.00 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

76.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายทุ่ง
มน  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



102 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77.  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยโป่งเช่ือมต่อจุดเดิม 
บ้านผางาม หมู่ 9   

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.0๐ 
เมตร ยาว ๑24.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
496.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต.ผา
งาม กำหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

78.  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้นผา
งาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
สูง 20.00 เมตร 
บรรจุน้ำปริมาตร 
30.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อ 
HDPE (PN 6) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ยาวรวม 
2,875.00 เมตร จุด
ที่ตั้งโครงการ บริเวณ
ระบบประปาหมู่บ้าน
เดิม พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และปา้ย
มาตรฐานโครงการ 
จำนวน 1 ปา้ย ตาม
แบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม
กำหนด  

1,075,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

9 กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



103 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79.  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
10 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคสำหรับ
หมู่บ้าน 

รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

1,900,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

80.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เรียบคลอง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 500.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 
2,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

245,000 
(ความยาว 

100 เมตร) 

245,000 
(ความยาว 

100 เมตร) 

245,000 
(ความยาว 

100 เมตร) 

245,000 
(ความยาว 

100 เมตร) 

245,000 
(ความยาว 

100 เมตร) 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

81.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิด ซอย 2 หมู่ที่ 10 

เพื่อปิดรางระบายนำ้ 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 150.๐๐ 
เมตร ลึก 0.35-
0.40 เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - 375,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

82.  โครงการก่อสร้างฝายนำ้
ล้นห้วยขี้เหลก็ หมู่ที ่
10 

เพื่อกักเก็บนำ้ไว้ใช้
สำหรับการเกษตร 

กว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว 10.๐๐ เมตร 
สันฝายสูง 1.50 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - - 526,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



104 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83.  โครงการขุดลอกห้วย
โป่ง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

กว้าง 1.20 – 3.50 
เมตร ยาว 1,594.
๐๐ เมตร ลึก 0.80 
– 1.50 เมตร หรือ มี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,830.46 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - - - 594,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

84.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๑/๒ หมู่ที ่
10 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดียิ่งขึ้น 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

10 กองช่าง 

85.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 200.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

490,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



105 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86.  โครงการขุดลอกลำน้ำ
แม่ต๊าก หมู่ที่ 11 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ
เดิมให้สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

กว้าง 3.00 - 5.๐๐ 
เมตร ยาว 916.๐๐ 
เมตร ลึก 0.80 – 
1.20 เมตร หรือ มี
ปริมาณดินขุด ไม่
น้อยกว่า 3,664.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- 147,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

87.  โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1-9 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปิดรางระบายนำ้ 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ความยาวรวม 335.
๐๐ เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - 319,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

88.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบลำน้ำแม่ตา๊ก หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 600.๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

228,000 
(ยาว 120 
เมตร) 

228,000 
(ยาว 120 

เมตร) 

228,000 
(ยาว 120 

เมตร) 

228,000 
(ยาว 120 

เมตร) 

228,000 
(ยาว 120 

เมตร) 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89.  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเพื่อการเกษตร
สายเลียบลำนำ้ร่องห้า 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,745.๐๐ 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,107.50 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - - - 576,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

90.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 บ้านร่องเจริญ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.0๐ 
เมตร ยาว ๑24.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
496.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - - - 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

91.  โครงการเทคอนกรีต
ถนนหลังฝายหว้ยปแูกง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
ดีขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. 

- - - 400,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

11 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



107 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลลึก 
120 เมตร พร้อม
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

483,700 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

12 กองช่าง 

93.  โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายนำ้พร้อมบ่อพัก
สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 
เมตร และ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 253 
เมตร 

- 950,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

12 กองช่าง 

94.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ร่องไผ่ห้วยตุ้ม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
ลึก 0.15 เมตร 

- - 970,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

12 กองช่าง 

95.  โครงการขุดลอกห้วยบง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ
เดิมให้สามารถกักเก็บ
น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดกวา้ง 3.00 - 
10.00 เมตร ยาว 
920.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 - 1.00 
เมตร 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

12 กองช่าง 

96.  โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรสายห้วย
ตุ้ม หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 2.00 - 
3.00 เมตร ยาว 
4,020.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 360,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

12 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



108 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดงป่ารัน หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,000.๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ  

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

98.  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหว้ยทรายขาว บา้น
ทุ่งยั้งใหม่ หมู่ 13   

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑24.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
496.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต.ผา
งาม กำหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

99.  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 

เพื่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ให้มีความ
พร้อมในการใช้จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12.๐๐ เมตร 
สูง 3.00 เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - 432,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



109 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100.  โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13 

เพื่อสร้างลานสำหรับทำ
กิจกรรมของหมู่บา้น 

กว้าง 30.๐๐ เมตร 
ยาว 30.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่อาคารไม่
น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร 

- - - 432,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

101.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
13 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

    500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

102.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เช่ือม
ระหว่างหมู่ที ่๒ กบัหมู่
ที่ ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมี
คมนาคมที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เช่ือมระหว่างหมู่ที ่๒ 
กับหมู่ที่ ๑๓  

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

103.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายดงป่าลัน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

 -  100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

104.  โครงการขยายถนน 
คสล. สายกลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

105.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วย
โป่งปู้ด  หมู่ที ่13 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. 
ยาว 2,700 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

13 กองช่าง 

106.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ไฟฟ้าและซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลลึก 
120 เมตร พร้อม
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

483,700 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



110 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107.  โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั ซอยเขา้
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
14 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40
เมตร ยาว 48.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

108.  โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
2 หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

109.  โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
7 หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และ กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 232,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

110.  โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
8 หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

111.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๑๐ ซอย 
๑๑ หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ด ี

ถนนกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. ยาว 100 
ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

112.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตร ซอย ๖/๑  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นไป
อย่างสะดวกปลอดภัย 

ลงหินคลุกถนนกว้าง
เฉลี่ย   3.50 ม. 
หนา 0.07 ม. ยาว 
2,500 ม. 

- 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



111 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
ลำห้วยบง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 3.0๐ 
เมตร ยาว ๑71.๐๐ 
เมตร หนา ๐.1๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
513.๐๐ ตารางเมตร 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

14 กองช่าง 

114.  โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหว้ยขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

ขนาดกวา้ง 3.๐๐ 
เมตร 2 ช่อง ยาว 5.
๐๐ เมตร สูง 2.70 
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

445,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

115.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 บา้นดงมะตื๋น
ใหม่ หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 150.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 600.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- 367,500 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 



112 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
4 หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.๐๐ เมตร 
ยาว 120.๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 480.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - 294,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

117.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอ้มฝา
ปิด ซอย 3 หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การระบายนำ้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่เกิดแหล่งน้ำ
ท่วมขัง  

กว้าง 0.4๐ เมตร 
ยาว 240.๐๐ เมตร 
หนา 0.35 – 0.40 
เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบ 
อบต ผางาม กำหนด 

- - - 600,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

118.  โครงการก่อสร้างฝายนำ้
ล้นห้วยขี้เหลก็ หมู่ที ่
15 

เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที ่

กว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว 8.๐๐ เมตร สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร 
รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบ อบต ผา
งาม กำหนด 

- - - - 156,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

119.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. ซอย 5 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนำ้ที่ดียิ่งขึ้น 

รางระบายน้ำกวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
50  ม. 

300,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

  

แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. ซอย
อ่างเก็บน้ำหว้ยขี้เหลก็ 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

รางระบายน้ำกวา้ง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลกึ
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
85  ม. 

- 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

121.  โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรสายห้วยส้าน  
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

การลงหินคลุกขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.05 ม.  

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

122.  โครงการก่อสร้างถนน
สายการเกษตร หลังอ่าง
เก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที ่
15  

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ถนนสายการเกษตร 
หลังอ่างเก็บน้ำหว้ย
ขี้เหล็ก 

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

15 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



114 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
   แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการขุดลอกเหมือง
กลาง (สายอ่างเก็บน้ำ
ห้วยยาง) หมู่ที ่1 

เพื่อขุดลอกให้สามารถ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรได้มากยิ่งขึ้น 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

1 กองช่าง 

2.  โครงการขุดลอกลำ
เหมืองหลุมช้าง - ร่อง
ตอง หมู่ที่ 2 

เพื่อขุดลอกลำเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดรวมไม่น้อยกว่า 
480 ลบ.ม.  

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

2 กองช่าง 

3.  โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ำห้วยป้าอ้อ หมู่ที่ ๓  

เพื่อขุดลอกอา่งเก็บน้ำ
ห้วยปา่อ้อ 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 800 
ม.  

- - 200,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

4.  โครงการขุดลอกลำหว้ย
ช้างเผือก  หมู่ที ่3 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
มากขึ้น 

ขุดลอก กว้าง 2.50 
ม. ยาว 1,040 ม. 
ขุดลึก 1.00 ม. 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

3 กองช่าง 

5.  โครงการขุดลอกลำหว้ย
กิ่วนก หมู่ที่ 4 

เพื่อสามารถกกัเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 6 
ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,200 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดรวมไม่
น้อยกว่า 7,200 ลบ.
ม.  

- 280,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

4 กองช่าง 

6.  โครงการขุดลอกห้วยกิว่
นก (แยกซ้าย) หมู่ที ่8 

เพื่อขุดลอกลำเหมอืงให้
สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร 

 ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 3 
ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ผาบ่ม หมู่ที่ 8   

เพื่อปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของ
ตำบล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ผา
บ่ม 

- - - - 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ตำบล ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

8 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เช่ือมระหว่างตำบล
ผางามและตำบลเมืองชุม  

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 ถนน 1 สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

2.  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างตำบล 
ถนนการเกษตรสายกิ่วผา 
บ้านดงมะตื๋น  หมู่ที ่ 7 ต.
ผางาม อ.เวียงชยั ถึง บา้น
ดอนแก้ว หมู่ที่  1  ต.เมือง
ชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย  6  
เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 
0.10 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 12,000 
ลูกบาศก์เมตร 

916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

3.  โครงการปรับปรุงถนนการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก
สายดอยโตน บา้นทุ่งยั้ง
ใหม่  หมู่ที ่ 13  ต.ผางาม 
เช่ือม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 6  
ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย  

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย  6  
เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 
0.10 เมตร  ยาว 
5,000 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 30,000 
ลูกบาศก์เมตร 

2,209,000 2,209,000 2,209,000 2,209,000 2,209,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

  

แบบ ผ.02/2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างตำบล
บ้านร่องห้า หมู่ที่  1 ,บ้าน
ร่องคือ หมู่ที่ 6  ต.ผางาม  
เช่ือม บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่  
7  ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย  
จ.เชียงราย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย  6  
เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 
0.10 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 12,000 
ลูกบาศก์เมตร 

916,000 916,000 916,000 916,000 916,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

5.  โครงการปรับปรุงถนนดิน
ซีเมนต์ผสมยางพารา  หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมาระหว่าง
ตำบล 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
6.00  เมตร ยาว 
1,000  เมตร  

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

6.  โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างตำบล 
สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสาย
การเกษตร  บ้านร่องเจริญ  
หมู่ที่  11  ต.ผางาม  อ.
เวียงชัย , บ้านนาเจริญ  
หมู่ที่  19   ต.แม่เปา  อ.
พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ผิวจราจร กวา้ง 
6.00  เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  

572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

  

แบบ ผ.02/2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการก่อสร้างถนนรอบ
ถ้ำพระผางาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมาระหว่าง
ตำบล 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
6  เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

- 13,650,000 13,650,000 13,650,000 13,650,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

8.  โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนแอสฟัลติกคอนก
รีต โดยวธิี Pavement in-
Palace Recyeling เช่ือม
ระหว่าง บา้นผางาม หมู่ที่ 
9  ถึง บา้นเนินสยาม หมู่ที่ 
10 ตำบลผางาม อำเภอ
เวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
(ต่อจากจุดเดิม) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
6.00  เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

9.  โครงการขยายสะพาน สาย
บ้านผางาม ถึง บ้านเนิน
สยาม ตำบลผางาม อำเภอ
เวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้ได้มีพื้นที่สัญจร
มากขึ้น เพิ่มความ
สะดวก ปลอดภยั 

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร พร้อม
ทางเดินข้างละ 0.80 
เมตร จำนวน 2 ชุด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จำนวนพาหนะที่
สัญจรไปมาบน
ถนนเส้นนี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การสัญจรไปมา
ระหว่างตำบลเป็นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

อบจ.เชียงราย/
กรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงาน
ราชการ 

  

แบบ ผ.02/2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดห้วย
ช้างเผือก บ้านหัวฝาย หมู่
ที่ 3   

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกวา้ง  32 
เมตร ยาว 77 เมตร 
ลึกเฉลี่ยจากพื้นดิน
เดิม 5.00  เมตรลาด
เอียง 1:1  หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,663.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เจาะสะดือบอ่ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุด 256.00 
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบ อบต.ผางาม 
กำหนด 

490,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองชา่ง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

11.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดก็อดเจ็ด
กำ บา้นสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกว้าง  32 เมตร 
ยาว 77 เมตร ลึกเฉลีย่
จากพืน้ดินเดิม 5.00  
เมตรลาดเอียง 1:1  
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,663.00 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
เจาะสะดือบ่อขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร ลกึ 3.00 
เมตร ปริมาณดินขดุ 
256.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด 

490,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

 

แบบ ผ.02/2 



121 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดหนอง
ผักหนาม บ้านสันง้อนไถ 
หมู่ที่ 4 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกวา้ง  20 
เมตร ยาว 75 เมตร 
ลึกเฉลี่ยจากพื้นดิน
เดิม 5.50  เมตรลาด
เอียง 1:1  หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,383.86 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เจาะสะดือบอ่ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
2,071.67 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด   

453,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

13.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดหนอง
สาธารณประโยชน์ บา้นผา
งาม หมู่ที่ 9   

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกว้าง  20 เมตร 
ยาว 75 เมตร ลึกเฉลีย่
จากพืน้ดินเดิม 5.50  
เมตรลาดเอียง 1:1  
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,383.86 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
เจาะสะดือบ่อขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ลกึ 
2.00 เมตร ปริมาณดนิ
ขุด 2,071.67 
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบ อบต.ผางาม 
กำหนด 

453,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

  

แบบ ผ.02/2 



122 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14.  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
แบบปิด (ระบบร่องระบาย
น้ำไร้ท่อ) บ้านร่องเจริญ 
หมู่ที่ 11 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.60 
ม. ยาว 20.00 ม. 
จำนวน 24 จุด งาน
บ่อผันน้ำลงใต้ดิน 
กว้าง 0.80 ม. ยาว 
0.80 ม.จำนวน 48 
บ่อ จุดที่ตั้งโครงการ 
ละติจูด 
19.886128 
ลองจิจูด 
100.079280  
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และปา้ย
มาตรฐานโครงการ 
จำนวน 1 ปา้ย ตาม
แบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม
กำหนด 

106,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

  

แบบ ผ.02/2 



123 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15.  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
แบบปิด (ระบบร่องระบาย
น้ำไร้ท่อ) บ้านปา่บงใต้ หมู่
ที่ 12 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

งานร่องน้ำไร้ท่อ 
กว้าง 0.50 ม. ลึก
โดยเฉลี่ย  0.60 ม. 
ยาว 120.70 ม.  
งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน 
กว้าง1.00 ม. ยาว 
1.00 เมตร ลึก 
1.20 เมตร จำนวน 
6 บ่อ จุดที่ตั้ง
โครงการ บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านป่าบง 
ละติจูด 
19.853729 
ลองจิจูด 
100.037397 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และปา้ย
มาตรฐานโครงการ 
จำนวน 1 ปา้ย ตาม
แบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม
กำหนด   

537,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

  

แบบ ผ.02/2 



124 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดอ่างเก็บ
น้ำห้วยปูแกง บ้านทุ่งยั้ง
ใหม่ หมู่ที่ 13 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกวา้ง  40 
เมตร ยาว 90 เมตร 
ลึกเฉลี่ยจากพื้นดิน
เดิม 2.50  เมตรลาด
เอียง 1:1  หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,386.25 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เจาะสะดือบอ่ขนาด
กว้าง10.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
256.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด 

498,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

17.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดห้วย
ขี้เหล็ก จุดที่ 1 บา้นดง
มะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกว้าง  40 เมตร 
ยาว 90 เมตร ลึกเฉลีย่
จากพืน้ดินเดิม 2.50  
เมตรลาดเอียง 1:1  
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,386.25 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
เจาะสะดือบ่อขนาด
กว้าง10.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร ลกึ 
4.00 เมตร ปริมาณดนิ
ขุด 256.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด 

498,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

  

แบบ ผ.02/2 



125 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดห้วย
ขี้เหล็ก จุดที่ 2 บา้นดง
มะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกวา้ง  40 
เมตร ยาว 90 เมตร 
ลึกเฉลี่ยจากพื้นดิน
เดิม 2.50  เมตรลาด
เอียง 1:1  หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,386.25 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เจาะสะดือบอ่ขนาด
กว้าง10.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
256.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด 

498,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

19.  โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดห้วย
ขี้เหล็ก จุดที่ 3 บา้นดง
มะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 

สำหรับใช้แก้ไขปัญหา
น้ำท่วม นำ้แล้ง 
สามารถนำน้ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ขนาดกว้าง  40 เมตร 
ยาว 90 เมตร ลึกเฉลีย่
จากพืน้ดินเดิม 2.50  
เมตรลาดเอียง 1:1  
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,386.25 
ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
เจาะสะดือบ่อขนาด
กว้าง10.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร ลกึ 
4.00 เมตร ปริมาณดนิ
ขุด 256.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.
ผางาม กำหนด 

498,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ
ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งมีความพึง
พอใจ 

 -ช่วยแกป้ัญหานำ้
ท่วมได้ เพราะช่วยให้
น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 
-ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้ง เพราะสามารถ
สูบน้ำจากธนาคารน้ำ
ใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมฯจังหวัด
เชียงราย/
หน่วยงานอื่นๆ 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้  
1)  ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า  40 ลิตรต่อชัว่โมง  
2)  ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกวา่  6  ลิตร 3)  กำลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 25 แรงม้า หมายเหตุ :  ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร  การฆ่าเช้ือโรคหรือ การป้องกัน กำจัด 
แมลง ซ่ึงเป็นพาหนะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น  
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนกังบประมาณ  

59,000 - - - - สำนักปลัด 

2.  บริหารการศึกษา  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter)- ขนาด 
18,000 บีทีย ูจำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 29,600 บาท เป็น
เงิน 88,800 บาท  
- ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 39,800 
บาท เป็นเงิน 159,200 บาท (เป็นราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - ขนาด 30,000 บีทีย ูจำนวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 45,000 บาท (ตามรายการนอกมาตรฐานซ่ึงเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน) 

293,000 - - - - กองการศึกษา 

     352,000 - - - -  

แบบ ผ.03 



- ๑๒๘ - 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

/แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



- ๑๒๙ - 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
 



- ๑๓๐ - 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒  การติดตาม... 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

/แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



- ๑๓๕ - 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



- ๑๓๖ - 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



- ๑๓๗ - 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๘ - 
 
 
 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน การจัดทำ
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

89 40 กองช่าง 
กองการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของ
คนในพื้นที ่

17 1 กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของ
คนในพื้นที ่

8 1 กองการศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

4 2 สำนักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
 

57 36 สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 
 

27 19 สำนักงานปลัด  
กองคลัง 

รวม 202 99  
    

-  โครงการวางแผนไว้ทั้งหมด 202 โครงการ นำมาสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 จำนวน  96 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.01% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



- ๑๓๙ - 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
อบต.ผางาม เวียงชัย จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

53 15,986,400.00 43 9,299,700.00 45 10,899,800  45  10,899,800  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ 

10 2,425,000.00 8 1,334,900.00 7   1,803,900  7    1,803,900  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการ
ประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

2 1,020,000.00 2 1,020,000.00 1      975,000  1       975,000  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 85,000.00 3 85,000.00 9      176,195  9       176,195  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
อย่างรอบด้าน 

48 5,295,510.00 47 5,008,895.00 35   2,902,183  35    2,902,183  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิาร 

21 19,253,000.00 21 20,549,225.00 14 19,285,306  14 19,285,306  

รวม 137 44,064,910.00 124 37,297,720.00    111  36,042,384      111   36,042,384  

สรุป จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 137 โครงการ จำนวนโครงการทีอ่นุมัติโครงการ 124 
โครงการ การนำแผนสู่การจดัทำงบประมาณรายจ่าย 90.51 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๐ - 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ ละปียังไม่
คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ   

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
๓. การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากเกิดโรคระบาด Covid-2019 ทำให้โครงการ

ต่างๆ ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/ 
แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลผางามจะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น  

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และ 
ความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง  

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง  
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่า  

ทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


