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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 11  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานสภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน  
 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542            
ได้กําหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่น
ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็น        
การตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร์ขึ้น
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการในระยะเวลา           
5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหาร       
ส่วนตําบล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน            
โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือ  

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหาร            
ส่วนตําบล นํากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
อันจะนําไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

 

(1) ด้านกายภาพ 
    1) ที่ต้ัง 

ตําบลสันกลาง เดิมช่ือ ตําบลแม่คาวโตน ต่อมาได้แยกออกเป็น 3 ตําบล คือ ตําบลทรายขาว ตําบลธารทอง  
และตําบลสันกลาง ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น        
18 หมู่บ้าน และจัดต้ังเป็น องค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มกราคม 2539  
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลาง 

ตําบลสันกลางต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน มีระยะทางห่างจากท่ีว่าการอําเภอพาน ประมาณ 
10 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 45 กิโลเมตร 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญเมือง 
      ทิศใต้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพานและองค์การบริหารส่วนตําบลป่าหุ่ง 

       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสันติสุข 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตําบลแม่พริก อําเภอแม่สรวย 

 

    2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขาก้ันเป็นแนวระหว่างอําเภอแม่สรวย            

ด้านทิศตะวันตกของตําบล มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 600 – 1,100 เมตร ประกอบด้วยดอยหลวง และ       
ดอยแม่พริก มีอุทยานดอยหลวง เป็นพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์จนได้รับรางวัลป่าเฉลิมพระเกียรติ และมีป่าชุมชนหลายแห่ง    
มีป่าพรุและเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยผาแดง ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ไหลผ่านชุมชน
บ้านเวียงสา บ้านหินถ้ํา บ้านผาแดง บ้านผาจ้อ บ้านแม่คาวหลวง บ้านป่าข่า ไหลบรรจบกับนํ้าแม่คาวทางทิศตะวันออก 
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แล้วไหลผ่านชุมชนบ้านแม่คาวโตน  
     3) ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน (Savanna Climate) หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือแบบสวันนา อากาศ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ดังน้ี 

    - ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกหนักมากประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง             
เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียประมาณปีละ 1,768 มิลลิเมตร จํานวน
วันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี  

    - ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างหนาว เน่ืองจากได้รับลมจาก           
ทิศเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผัดผ่านประเทศจีนนําเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นเข้ามา            
บางปีอุณหภูมิตํ่าถึง 6 องศาเซลเซียส 

    - ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ในฤดูร้อนอากาศร้อนเน่ืองจากเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์
ต้ังฉากเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา บางปีอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส 
    4) ลักษณะของดิน 
           ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรังดินร่วนปนทรายแป้ง 
 
    5) ลักษณะของแหลง่น้ําและป่าไม้ 
 แหล่งน้าํธรรมชาติ 

    1. ห้วยต้นผึ้ง อยู่ที่ หมูท่ี่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
     2. ห้วยผาแดง ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา และหมูท่ี่ 10 บ้านผาจ้อ 
     3. บ่อนํ้าพุเย็น อยู่ที่ หมูท่ี ่2 บ้านแม่คาวหลวง 
     4. หนองถ้ํา หนองผา อยู่ที่ หมูท่ี่ 3 บ้านถ้ํา 

          5. ห้วยแม่หนาด ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่18 บ้านเวียงสา หมู่ที ่3 บ้านถ้ํา หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ หมู่ที ่2                       
                        บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 15 บ้านแมค่าวดวงดี หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย และ หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 

     6. ห้วยแม่ปอน ต้นนํ้าอยู่ที่ ตําบลป่าหุ่ง ไหลผ่าน หมูท่ี่ 1 บ้านป่าเหียง และ หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา 
     7. ลํานํ้าแมค่าวโตน ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 5 บ้านป่าต๊าก หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวหลวง  
                  และ หมู่ที ่17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
     8. ลํานํ้าร่องขุ่น ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่7 บ้านสันผักฮ้ี หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที ่13 บ้านร่องลึก หมูท่ี่ 6                      
                  บ้านแม่คาวโตน และ หมู่ที ่17 บ้านสันผักฮ้ี 

แหล่งน้าํที่สร้างขึ้น 
     1. อ่างเก็บนํ้าพุ ต้ังอยู่บริเวณบ่อนํ้าพุเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง 
     2. คลองชลประทาน โครงการส่งและบํารุงรักษาแม่ลาว ประกอบด้วย คลองสายใหญ่ซึ่งรับนํ้ามาจาก            
อ่างเก็บนํ้าแม่สรวย อําเภอแม่สรวย มากักเก็บนํ้าที่ฝายโครงการชลประทานแม่ลาว ผ่านพ้ืนที่ ตําบลธารทอง            
ตําบลทรายขาว และผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย และ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี ตําบลสันกลาง คลองชลประทานซอย 4 
กระจายนํ้าไปยังพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล            
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต๊าก  หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และ หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
     3. อ่างเก็บนํ้าห้วยผาแดง ต้ังอยู่ที่พ้ืนที่ หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา 
     4. อ่างเก็บนํ้าห้วยต้นผึ้ง ต้ังอยู่พ้ืนที่ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
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     ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    มีพ้ืนที่ ประมาณ 21,779.75 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติที่ ดล. 4 (สันกลาง) ประกอบด้วย ป่าดิบชนิดต่าง ๆ ปะปนกัน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และ            
ป่าเต็งรัง มีพันธ์ุไม้ เช่น เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กะบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ไม้ก่อ        
ชนิดต่าง ๆ และไผ่ เป็นต้น 
 
(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 

    
แผนท่ีเขตรบัผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสนักลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

    1) เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  มีพ้ืนที่รบัผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือ              
48,693.75 ไร ่ประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง  หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง   
  หมู่ที่ 3 บ้านถ้าํ   หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า     

หมู่ที่ 5 บ้านป่าต๊าก  หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน   
  หมู่ที่ 7 บ้านสนัผักฮ้ี  หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล   
  หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ   
  หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา  หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา   
  หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก  หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย   
  หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง     

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา   
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   2) การเลือกต้ัง 
       เขตการเลือกต้ังตําบลสันกลางมีทั้งหมด 18 เขตการเลือกต้ัง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 คน  
    

(3) ประชากร 
     ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 8,460 คน แยกเป็น ชาย 4,128 คน หญิง 4,332 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย           
110 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) ผู้ใหญบ่้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 ป่าเหียง 383 403 786 นายมนัส ปันตะระษี 
2 แม่คาวหลวง 206 198 404 นายเกษม  พรหมป๋ัน 
3 ถ้ํา 193 206 399 นายสมศักด์ิ  ไทยกุล 
4 ป่าข่า 315 311 626 นายจําลูน  เตปิน 
5 ป่าต๊าก 294 338 632 นายณรงค์  เขยีวจุ่ม 
6 แม่คาวโตน 262 306 568 นางศศิธร  พระคําตัน 
7 สันผักฮ้ี 327 354 681 นายประสิทธ์ิ  คําต๊ะ 
8 ทาทรายมูล 167 221 408 นายสมบัติ  โนมี 
9 หัวฝาย 341 323 664 นายศรีวรรณ์  วงค์จินา  
10 ผาจ้อ 155 174 329 นายโสภา  ปิงจันทร ์
11 ป่าเปา 165 201 366 นางอรุณ  เศรษฐยะ 
12 ใหม่พัฒนา 271 259 530 นายดุสิต  บัวเขียว 
13 ร่องลึก 129 114 243 นายณรงค์  สิงห์อูป 
14 ป่าข่าดอนชัย 263 258 521 นายประสิทธ์ิ  สีใจสา 
15 แม่คาวดวงดี 192 206 398 นายสงัด  ธิยอด 
16 สันโค้ง 172 205 377 นายเอนก  เขียวชุ่ม 
17 แม่คาวโตนพัฒนา 162 168 330 นายวิชัย  ใจยะคํา 
18 เวียงสา 111 87 198 นายณรงค์  อุอิน 

รวม 4,128 4,332 8,460
      

(4) สภาพทางสังคม 

    1) การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 
    1. โรงเรียนบ้านถ้ํา   จํานวนนักเรียน  85 คน 
    2. โรงเรียนบ้านป่าต๊าก  จํานวนนักเรียน 180 คน 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
    1. โรงเรียนสันกลางวิทยา  จํานวนนักเรียน 180 คน 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่ 
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง จํานวนนักเรียน 60 คน 
 - ที่อ่านหนังสอืพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 18 แห่ง 
 - ในพ้ืนทีม่ีศูนย์การเรียนชุมชนพ้ืนที่สูง 2 แห่ง (หมูท่ี่ 9 บ้านแม่คาวโตน, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา) 



    5 
    2) สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลสันกลาง 
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล บ้านแม่คาวหลวง 
         3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 18 แห่ง 
    3) การสังคมสังเคราะห ์
 - ผูสู้งอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพ      จํานวน  2,138  คน 

- ผู้พิการที่ได้รบัเบ้ียยังชีพ       จํานวน     305  คน 
- ผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ด้รับเบ้ียยังชีพ   จํานวน      -    คน   

    4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ 
   ตู้ยามตํารวจ    จํานวน     1 แห่ง 
       มีเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติงานประจํา  จํานวน     2 นาย 
   ศูนย์  อปพร.    จํานวน     1 แห่ง 
       มีสมาชิก  อปพร.    จํานวน  161 คน 

 

(5) ระบบบริการพืน้ฐาน 
    1) ระบบคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน และสามรถเช่ือมต่อกันระหว่างตําบลกับอําเภอ  
ระหว่างตําบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสําคัญ ได้แก่ 

    1. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 สายเชียงราย – กรุงเทพฯ ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และหมู่ที่ 17 
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ช่วงกิโลเมตร ที่ 788 – 790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

    2. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี และหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย เช่ือมตําบล
ทรายขาวและตําบลป่าหุ่ง  ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

    3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายทาง 1048 สายแม่คาวโตน – บ้านลีซอ ผ่านหมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน , 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต๊าก , หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง , หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า , หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ,  
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี, หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง , หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ , หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา  และ หมู่ที่ 12            
บ้านใหม่พัฒนา  ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

    4. ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 4 ผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน , หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง , หมู่ที่ 14 
บ้านป่าข่าดอนชัย , หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า และหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 

    5. ถนนลาดยาง จากหมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง , หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 7 
บ้านสันผักฮ้ี เช่ือมต่อบ้านใหม่สันผักหละ ตําบลเมืองพาน  ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 

    6. ถนนลาดยางจากสี่แยกแม่คาวโตนเช่ือมต่อบ้านไร่อ้อย ตําบลสันติสุข 
    7. ถนนสายทาง อบจ. จากหมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา เช่ือมต่อบ้านใหม่รวมมิตร ตําบลทรายขาว ระยะทาง 5 

กิโลเมตร 
    2) การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าใช้ทั้ง 18 หมู่บ้าน จํานวน 3,588 ครัวเรือน 
    3) การประปา 
 มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน 
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    4) โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมูบ้่านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ ่
    5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
 ที่ทําการไปรษณีย์ ได้แก่ 
     - ที่ทําการไปรษณีย์เอกชน ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                   
ประมาณ 2 กิโลเมตร 
     - ที่ทําการไปรษณีย์พาน ต้ังอยู่ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ห่างจากตําบลสันกลาง 
ประมาณ 13 กิโลเมตร  
 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
    1) การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตําบลสันกลาง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ได้แก่ ข้าว ลําไย แก้วมังกร ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว สัตว์เลี้ยงที่ทํารายได้ได้แก่ เลี้ยงปลานิล หมู  

นอกจากฤดูทํานา ประชากรท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง และทําอุตสาหกรรม       
ในครัวเรือนได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ทอผ้า หน่อไม้อัด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กล้วยฉาบ กล้วยเช่ือม 
 ตําบลสันกลาง มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 25,596 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทํานาข้าว ทําไร่  และ
ทําสวนผลไม้ ได้แก่ ลําไย แก้วมังกร เป็นต้น 
    2) การประมง 
 ตําบลสันกลาง มีการประมง คือ เลี้ยงปลานิล 
  

    3) การปศุศัตว์ 
ตําบลสันกลาง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสกุร เลี้ยงเป็ด ไก่ 
 

    4) การบริการ 
- ป๊ัมนํ้ามัน   - แห่ง 
- ถังบนดิน (แบบหลอด)  8 แห่ง 
- ก๊าซหุงต้ม   - แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง  
- โรงสี (ขนาดเล็ก)  6 แห่ง 
- ร้านเกมส ์   2      แห่ง 
 

    5) การท่องเที่ยว 
ตําบลสันกลางมีแหล่งท่องเทีย่วที่สําคัญ ดังน้ี 
    1. แหล่งทอ่งเที่ยวบ่อนํ้าพุเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง 
    2. แหล่งทอ่งเที่ยวหนองถ้ํา หนองผา หมู่ที่ 3 บ้านถ้ํา 
    3. อ่างเก็บนํ้าห้วยผาแดง หมู่ที ่18 บ้านเวียงสา 
 

    6) อุตสาหกรรม 
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรม จํานวน 2 แห่ง 
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    7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - สหกรณ์ อบต.สันกลาง  

- กลุม่ผู้เลี้ยงสตัว์  
- กลุม่จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- กลุม่ไม้กวาด   
- กลุม่เพาะเห็ด 

    8) แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ ่ประมาณร้อยละ 90 อยู่ในภาคเกษตรกรรม และอ่ืน ๆ เช่น ภาคบรกิารค้าขาย, รับจ้างทั่วไป 
และภาคราชการ เป็นต้น 
 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     1) การนบัถือศาสนา 
 - ร้อยละ 99.99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 
 - ร้อยละ 0.01 ของจํานวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอ่ืน ๆ  

 สถาบันและองค์กรศาสนา 
    - วัด จํานวน 12 แห่ง คือ วัดพระธาตุนํ้าต้อง (เกตุแก้วจุฬามณี) หมูท่ี่ 2 , วัดหนองถ้ํา หมู่ที่ 3 , วัดศรีชุม  
หมู่ที่ 6 , วัดเชียงหมั้น หมู่ที ่7 , วัดทาทรายมูล หมู่ที่ 8 , วัดหัวฝาย หมู่ที่ 9 , วัดผาจ้อ หมู่ที ่10 , วัดพ้ืนเมือง หมู่ที ่11 , 
วัดบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่12 , วัดเชียงยืน หมู่ที่ 14 , วัดดวงดี หมู่ที่ 15 , วัดสันโค้ง หมู่ที่ 16   
   - สํานักสงฆ์ จํานวน 2 แห่ง 
   - โบสถ์ครสิต์ จํานวน 5 แห่ง 
   - ฌาปนสถาน จํานวน 12 แห่ง 
     2) ประเพณีและงานประจําป ี
   - ประเพณีสงกรานต์ 
   - ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
   - ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคค ี
   - ประเพณีลอยกระทง 
   - ตักบาตรเป็งปุ๊ด 
   - ตักบาตรข้ึนปีใหม ่
   - ตักบาตรเทโว 
   - ตานก๋วยสลาก 
   - ตานธรรมหลวง 
   - เลี้ยงผีขุนนํ้า 
     3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน 
   - ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเคร่ืองจักสานสําหรับใช้            
ในครัวเรือน ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว และวิธีการจับปลาแบบธรรมชาติ   
   - ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 99.99 พูดภาษาล้านนา    
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(8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้าํ) 
  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ครัวเรือน (บ้านปกติ) พื้นที่ (ไร่)
บ้านป่าเหียง 383 403 298 4,291
บ้านแม่คาวหลวง 206 198 188 2,340
บ้านถ้ํา 193 206 198 2,249
บ้านป่าข่า 315 311 244 3,493
บ้านป่าต๊าก 294 338 241 3,493
บ้านแม่คาวโตน 262 306 278 3,408
บ้านสันผักฮ้ี 327 354 344 3,925
บ้านทาทรายมูล 167 221 153 2,357
บ้านหัวฝาย 341 323 337 3,722
บ้านผาจ้อ 155 174 129 1,853
บ้านป่าเปา 165 201 164 2,194
บ้านใหม่พัฒนา 271 259 196 3,027
บ้านร่องลึก 129 114 90 1,416
บ้านป่าข่าดอนชัย 263 258 184 3,146
บ้านแม่คาวดวงดี 192 206 170 2,291
บ้านสันโค้ง 172 205 142 2,267
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 162 168 138 2,103
บ้านเวียงสา 111 87 94 1,120

สรุปรวม 4,128 4,332 3,588 48,695
         
    2) ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญใ่นเขตตําบลสันกลาง รอ้ยละ ๙๐ ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกจิที่สําคัญ
ได้แก่ ข้าว ลําไย แก้วมังกร 
   ทํานา 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ทํานาปีในเขตชลประทาน

จํานวนครัวเรอืน จํานวน (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./
ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/
ไร่)

บ้านป่าเหียง 23 116.75 600 3,000
บ้านแม่คาวหลวง 64 393.50 600 3,000
บ้านถ้ํา 55 433.71 600 3,000
บ้านป่าข่า 72 469.89 600 3,000
บ้านป่าต๊าก 52 453.18 600 3,000
บ้านแม่คาวโตน 46 431 600 3,000
บ้านสันผักฮ้ี 194 1261.39 600 3,000
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
ทํานาปีในเขตชลประทาน 

จํานวนครัวเรอืน จํานวน (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./
ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/
ไร่) 

บ้านทาทรายมูล 92 997.50 600 3,000
บ้านหัวฝาย 80 444.50 600 3,000
บ้านผาจ้อ 60 434.75 600 3,000
บ้านป่าเปา 74 388.75 600 3,000
บ้านใหม่พัฒนา 48 271.75 600 3,000
บ้านร่องลึก 52 374.25 600 3,000
บ้านป่าข่าดอนชัย 66 499.75 600 3,000
บ้านแม่คาวดวงดี 63 320.57 600 3,000
บ้านสันโค้ง 25 152.75 600 3,000
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 7 66.25 600 3,000
บ้านเวียงสา 4 21.75 600 3,000

สรุปรวม 1,077 7,531.99 600 3,000
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ทํานาปีนอกเขตชลประทาน

จํานวนครัวเรอืน จํานวน (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./
ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/
ไร่)

บ้านป่าเหียง 18 88.75 456 3,000
บ้านแม่คาวหลวง 61 374.25 456 3,000
บ้านถ้ํา 51 380.71 456 3,000
บ้านป่าข่า 3 12.25 456 3,000
บ้านป่าต๊าก 14 131 456 3,000
บ้านแม่คาวโตน 10 42 456 3,000
บ้านสันผักฮ้ี 35 151.50 456 3,000
บ้านทาทรายมูล 19 153 456 3,000
บ้านหัวฝาย 23 102.75 456 3,000
บ้านผาจ้อ 58 420.25 456 3,000
บ้านป่าเปา 71 367.75 456 3,000
บ้านใหม่พัฒนา 48 271.75 456 3,000
บ้านร่องลึก 8 58.25 456 3,000
บ้านป่าข่าดอนชัย 10 54.75 456 3,000
บ้านแม่คาวดวงดี 57 285.82 456 3,000
บ้านสันโค้ง 2 8.25 456 3,000
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 1 7.50 456 3,000
บ้านเวียงสา 4 21.75 456 3,000

สรุปรวม 493 2,932.28 456 3,000
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หมู่บ้าน/ชุมชน ทํานาปรังในเขตชลประทาน 
จํานวนครัวเรือน จํานวน (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 9 46 682 3,000
บ้านแม่คาวหลวง 2 17 682 3,000
บ้านถ้ํา 1 4 682 3,000
บ้านป่าข่า 98 1,055 682 3,000
บ้านป่าต๊าก 35 268.75 682 3,000
บ้านแม่คาวโตน 48 493 682 3,000
บ้านสันผักฮี้ 96 971 682 3,000
บ้านทาทรายมูล 72 729 682 3,000
บ้านหัวฝาย 49 481 682 3,000
บ้านผาจ้อ 1 21 682 3,000
บ้านป่าเปา 35 229 682 3,000
บ้านร่องลึก 47 529 682 3,000
บ้านป่าข่าดอนชัย 92 1,124 682 3,000
บ้านแม่คาวดวงดี 6 34.50 682 3,000
บ้านสันโค้ง 38 403 682 3,000
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 6 70 682 3,000

สรุปรวม 635 6,475.25 682 3,000
 

หมู่บ้าน/ชุมชน ทํานาปรังนอกเขตชลประทาน
จํานวนครัวเรือน จํานวน (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 3 28 435 3,000
บ้านแม่คาวหลวง 23 101.50 435 3,000
บ้านป่าข่า 48 388.75 435 3,000
บ้านป่าต๊าก 2 16 435 3,000
บ้านแม่คาวโตน 1 31 435 3,000
บ้านทาทรายมูล 6 73 435 3,000
บ้านหัวฝาย 8 33.50 435 3,000
บ้านป่าเปา 11 126 435 3,000
บ้านใหม่พัฒนา 3 16.75 435 3,000
บ้านร่องลึก 4 28 435 3,000
บ้านป่าข่าดอนชัย 2 12.50 435 3,000
บ้านแม่คาวดวงดี 12 106 435 3,000
บ้านสันโค้ง 26 195.25 435 3,000
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 2 7 435 3,000
บ้านเวียงสา 2 7 435 3,000

สรุปรวม 153 1,170.25 435 3,000
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ทําสวน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ลําไย

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 16 73 822 15,000 23,500
บ้านแม่คาวหลวง 14 73 822 15,000 23,500
บ้านถํ้า 14 61.25 822 15,000 23,500
บ้านป่าข่า 22 160 822 15,000 23,500
บ้านป่าต๊าก 1 2 822 15,000 23,500
บ้านแม่คาวโตน 1 1 822 15,000 23,500
บ้านสันผักฮี ้ 6 54 822 15,000 23,500
บ้านทาทรายมูล 2 85 822 15,000 23,500
บ้านหัวฝาย 19 665 822 15,000 23,500
บ้านผาจ้อ 7 18.50 822 15,000 23,500
บ้านป่าเปา 17 177 822 15,000 23,500
บ้านใหม่พัฒนา 32 192.50 822 15,000 23,500
บ้านร่องลึก 3 18 822 15,000 23,500
บ้านป่าข่าดอนชยั 28 168 822 15,000 23,500
บ้านแม่คาวดวงดี 23 235 822 15,000 23,500
บ้านสันโค้ง 5 58 822 15,000 23,500
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 10 109 822 15,000 23,500
บ้านเวียงสา 1 7 822 15,000 23,500

สรุปรวม 221 1,558.75 822 15,000 23,500
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
แก้วมังกร

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 1 1 5,300 53,100 106,200
บ้านแม่คาวหลวง 30 62.25 5,300 53,100 106,200
บ้านถํ้า 10 36.50 5,300 53,100 106,200
บ้านป่าข่า 15 28 5,300 53,100 106,200
บ้านแม่คาวโตน 1 0.25 5,300 53,100 106,200
บ้านสันผักฮี ้ 2 2 5,300 53,100 106,200
บ้านทาทรายมูล 7 17 5,300 53,100 106,200
บ้านหัวฝาย 49 250 5,300 53,100 106,200
บ้านผาจ้อ 52 200 5,300 53,100 106,200
บ้านป่าเปา 8 20 5,300 53,100 106,200
บ้านใหม่พัฒนา 61 261 5,300 53,100 106,200
บ้านร่องลึก 5 13.75 5,300 53,100 106,200
บ้านป่าข่าดอนชยั 3 2.25 5,300 53,100 106,200
บ้านแม่คาวดวงดี 28 100 5,300 53,100 106,200
บ้านสันโค้ง 6 30 5,300 53,100 106,200
บ้านเวียงสา 27 200 5,300 53,100 106,200

สรุปรวม 305 1,224 5,300 53,100 106,200
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
ขิง

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 10 26 3,000 3,000 10,000
บ้านแม่คาวหลวง 1 1 3,000 3,000 10,000
บ้านป่าข่า 1 2 3,000 3,000 10,000
บ้านสันผักฮ้ี 1 1 3,000 3,000 10,000
บ้านหัวฝาย 8 15.75 3,000 3,000 10,000
บ้านผาจ้อ 1 1 3,000 3,000 10,000
บ้านป่าเปา 2 5 3,000 3,000 10,000
บ้านใหม่พัฒนา 2 5 3,000 3,000 10,000
บ้านสันโค้ง 6 30 3,000 3,000 10,000

สรุปรวม 32 86.75 3,000 3,000 10,000
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มะนาว

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านแม่คาวหลวง 1 1 1,391 27,215 85,629
สรุปรวม 1 1 1,391 27,215 85,629

 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
เงาะ

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านแม่คาวหลวง 2 4 1,430 9,735 31,560
บ้านถ้ํา 4 4.5 1,430 9,735 31,560
บ้านสันผักฮ้ี 1 7 1,430 9,735 31,560
บ้านหัวฝาย 3 5 1,430 9,735 31,560
บ้านผาจ้อ 1 1 1,430 9,735 31,560
บ้านใหม่พัฒนา 2 5 1,430 9,735 31,560
บ้านร่องลึก 1 2 1,430 9,735 31,560
บ้านแม่คาวดวงดี 3 8 1,430 9,735 31,560

สรุปรวม 17 36.50 1,430 9,735 31,560
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ลิ้นจ่ี

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านผาจ้อ 1 10 444 5,000 7,002
บ้านแม่คาวดวงดี 1 6 444 5,000 7,002

สรุปรวม 2 16 444 5,000 7,002
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
ส้มโอ

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านผาจ้อ 1 2 2,000 11,250 30,000
บ้านแม่คาวดวงดี 1 5 2,000 11,250 30,000

สรุปรวม 2 7 2,000 11,250 30,000
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มะม่วง 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

บ้านผาจ้อ 5 21 1,459 7,241 26,262
บ้านหัวฝาย 1 2 1,459 7,241 26,262
บ้านแม่คาวดวงดี 1 15 1,459 7,241 26,262
บ้านเวียงสา 1 2 1,459 7,241 26,262

สรุปรวม 8 40 1,459 7,241 26,262
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
พริกไทย

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านใหม่พัฒนา 1 3 511 130,000 171,185
สรุปรวม 1 3 511 130,000 171,185

 
ทําไร ่

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ยางพารา

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 2 5 237 5,000 10,500
บ้านแม่คาวหลวง 2 79.50 237 5,000 10,500
บ้านถ้ํา 6 51.75 237 5,000 10,500
บ้านป่าข่า 2 16 237 5,000 10,500
บ้านหัวฝาย 2 15 237 5,000 10,500
บ้านผาจ้อ 10 149 237 5,000 10,500
บ้านใหม่พัฒนา 2 24.50 237 5,000 10,500
บ้านร่องลึก 1 8 237 5,000 10,500
บ้านสันโค้ง 3 81 237 5,000 10,500
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 3 95 237 5,000 10,500
บ้านเวียงสา 3 55 237 5,000 10,500

สรุปรวม 36 579.75 237 5,000 10,500
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 1 178 676 2,000 5,230
บ้านแม่คาวหลวง 3 20 676 2,000 5,230
บ้านถ้ํา 2 14 676 2,000 5,230
บ้านหัวฝาย 19 100 676 2,000 5,230
บ้านผาจ้อ 18 108 676 2,000 5,230
บ้านใหม่พัฒนา 11 520 676 2,000 5,230
บ้านเวียงสา 25 260 676 2,000 5,230

สรุปรวม 79 1,200 676 2,000 5,230
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
สับปะรด

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าเหียง 57 854.25 3,966 10,000 40,800
บ้านแม่คาวหลวง 10 100 3,966 10,000 40,800
บ้านถ้ํา 25 200 3,966 10,000 40,800
บ้านป่าข่า 1 4 3,966 10,000 40,800
บ้านสันผักฮ้ี 1 2 3,966 10,000 40,800
บ้านหัวฝาย 24 48.75 3,966 10,000 40,800
บ้านผาจ้อ 29 100 3,966 10,000 40,800
บ้านใหม่พัฒนา 66 935.50 3,966 10,000 40,800
บ้านร่องลึก 1 3 3,966 10,000 40,800
บ้านป่าข่าดอนชัย 3 4 3,966 10,000 40,800
บ้านแม่คาวดวงดี 10 100 3,966 10,000 40,800
บ้านสันโค้ง 2 6 3,966 10,000 40,800
บ้านเวียงสา 7 100 3,966 10,000 40,800

สรุปรวม 236 2,457.50 3,966 10,000 40,800
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
อ้อย 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

บ้านป่าเหียง 2 15 11,031 2,000 8,050
บ้านแม่คาวหลวง 2 7 11,031 2,000 8,050
บ้านถ้ํา 1 1 11,031 2,000 8,050
บ้านผาจ้อ 2 10 11,031 2,000 8,050

สรุปรวม 7 33 11,031 2,000 8,050
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
กาแฟ

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านถ้ํา 1 1 141 5,500 8,766
สรุปรวม 1 1 141 5,500 8,766

 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มันสําปะหลัง

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านถ้ํา 4 32 3,356 2,000 6,450
บ้านหัวฝาย 1 8 3,356 2,000 6,450
บ้านผาจ้อ 2 18 3,356 2,000 6,450
บ้านใหม่พัฒนา 32 44.50 3,356 2,000 6,450
บ้านสันโค้ง 1 3 3,356 2,000 6,450
บ้านเวียงสา 1 5 3,356 2,000 6,450

สรุปรวม 41 110.50 3,356 2,000 6,450
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปาล์ม

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านถ้ํา 1 8 994 1,500 6,000
บ้านใหม่พัฒนา 2 48 994 1,500 6,000

สรุปรวม 3 56 994 1,500 6,000
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
กล้วย

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านถ้ํา 4 9.75 1,881 3,500 17,500
บ้านป่าข่า 1 2 1,881 3,500 17,500
บ้านสันผักฮ้ี 1 3 1,881 3,500 17,500
บ้านหัวฝาย 3 6 1,881 3,500 17,500
บ้านผาจ้อ 1 1 1,881 3,500 17,500

สรุปรวม 10 21.75 1,881 3,500 17,500
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
กระเทียม 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

บ้านป่าข่า 1 2 887 5,000 26,600
บ้านแม่คาวดวงดี 3 3 887 5,000 26,600

สรุปรวม 4 5 887 5,000 26,600
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หมู่บ้าน/ชุมชน 
หอม

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่)

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่)

บ้านป่าข่า 1 1 1,553 26,800 48,702
บ้านสันผักฮ้ี 1 3 1,553 26,800 48,702

สรุปรวม 2 4 1,553 26,800 48,702
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ฟักทอง 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

บ้านหัวฝาย 2 3 3,000 6,000 30,000
สรุปรวม 2 3 3,000 6,000 30,000

 
2) ข้อมูลแหลง่น้ําทางการเกษตร 
    ปริมาณน้าํฝนในพ้ืนที ่

หมู่บ้าน/ชุมชน ปริมาณน้ําฝน
เพียงพอ ไม่เพียงพอ

บ้านป่าเหียง 0 1
บ้านแม่คาวหลวง 0 1 
บ้านถ้ํา 0 1
บ้านป่าข่า 0 1
บ้านป่าต๊าก 0 1 
บ้านแม่คาวโตน 0 1
บ้านสันผักฮ้ี 0 1
บ้านทาทรายมูล 0 1 
บ้านหัวฝาย 0 1
บ้านผาจ้อ 0 1
บ้านป่าเปา 0 1 
บ้านใหม่พัฒนา 0 1
บ้านร่องลึก 0 1
บ้านป่าข่าดอนชัย 0 1 
บ้านแม่คาวดวงดี 0 1
บ้านสันโค้ง 0 1
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 0 1 
บ้านเวียงสา 0 1
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3) ข้อมูลด้านแหล่งน้าํกิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ชื่อหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน มีนํ้ากิน นํ้าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถงึ ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

บ้านป่าเหียง - 1 - 1 - 1 -
บ้านแม่คาวหลวง - 1 - 1 - 1 -
บ้านถ้ํา - 1 - 1 - - 1
บ้านป่าข่า - 1 - 1 - 1 - 
บ้านป่าต๊าก - 1 - 1 - 1 - 
บ้านแม่คาวโตน - 1 - 1 - 1 -
บ้านสันผักฮี้ - - 1 - 1 - 1
บ้านทาทรายมูล - - 1 - 1 - 1
บ้านหัวฝาย - 1 - 1 - 1 - 
บ้านผาจ้อ - 1 - 1 - 1 - 
บ้านป่าเปา - 1 - 1 - 1 - 
บ้านใหม่พัฒนา - - 1 - 1 - 1
บ้านร่องลึก - 1 - 1 - 1 -
บ้านป่าข่าดอนชัย - 1 - 1 - 1 -
บ้านแม่คาวดวงดี - 1 - 1 - 1 - 
บ้านสันโค้ง - 1 - 1 - 1 - 
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา - 1 - 1 - 1 - 
บ้านเวียงสา - - 1 - 1 - 1
 
4) แหล่งน้าํธรรมชาติ 

    1. ห้วยต้นผึ้ง อยู่ที่ หมูท่ี่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
     2. ห้วยผาแดง ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 และหมูท่ี่ 10 
     3. บ่อนํ้าพุเย็น อยู่ที่ หมูท่ี ่2 
     4. หนองถ้ํา หนองผา อยู่ที่ หมูท่ี่ 3 

          5. ห้วยแม่หนาด ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่18 หมูท่ี่ 3 หมูท่ี่ 10 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 15 หมู่ที ่9 และ หมู่ที ่14 
     6. ห้วยแม่ปอน ต้นนํ้าอยู่ที่ ตําบลป่าหุ่ง ไหลผ่าน หมูท่ี่ 1 และ หมูท่ี ่11 
     7. ลํานํ้าแมค่าวโตน ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่8 หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 6 และ หมูท่ี ่17 
     8. ลํานํ้า รอ่งขุ่น ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่7 หมู่ที ่4 หมู่ที ่13 หมู่ที ่6 และ หมู่ที่ 17  

แหล่งน้าํที่สร้างขึ้น 
     1. อ่างเก็บนํ้าพุ ต้ังอยู่บริเวณบ่อนํ้าพุเย็น หมู่ที ่2 บ้านแม่คาวหลวง 
     2. คลองชลประทาน โครงการส่งและบํารุงรักษาแม่ลาว ประกอบด้วย คลองสายใหญ่ซึ่งรับนํ้ามาจาก            
อ่างเก็บนํ้าแม่สรวย อําเภอแม่สรวย มากักเก็บนํ้าที่ฝายโครงการชลประทานแม่ลาว ผา่นพ้ืนที่ตําบลธารทอง                   
ตําบลทรายขาว และผ่านพ้ืนที่ หมูท่ี่ 9 บ้านหัวฝาย และ หมู่ที่ 7 บ้านสนัผักฮ้ี ตําบลสันกลาง คลองชลประทานซอย 4 
กระจายนํ้าไปยังพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 บ้านผาจ้อ หมู่ที ่5  
บ้านป่าต๊าก หมู่ที่ 16 บ้านสนัโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวหลวง และ หมูท่ี่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
     3. อ่างเก็บนํ้าห้วยผาแดง ต้ังอยู่ที่พ้ืนที่ หมู่ที่ 18 บ้านผาจ้อ 
     4. อ่างเก็บนํ้าห้วยต้นผึ้ง ต้ังอยู่พ้ืนที่ หมู่ที่ 12 บ้านใหมพั่ฒนา 
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ส่วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ .ศ. 2542 ได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้น้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากําลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําไปสู่การกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
กําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
กําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทํา
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสําคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกําหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ําซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทําให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังน้ัน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในคร้ังน้ี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรบัการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหน่ึงด้วย 

 

1.1 นโยบายรัฐบาลของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

1.2 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
7. การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและย่ังยืนในอนาคตให้

ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน 

 

         1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
     วิสัยทศัน ์
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์น้ัน จําเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา                 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่ 
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หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง
ด้านนํ้า รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้ มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญ อาทิ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.4 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
             (พ .ศ . 2565 – 2570) (ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2564 ) 

เศรษฐกิจมูลคา่สูงทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมส่งเสริม โอกาส 
ทางเศรษฐกิจใหม่ 

1.  ไทยเป็นประเทศช้ันนาํด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคา่สูง 
- การปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง 
- เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม อาทิ แหล่งนํ้าและ   

          ระบบโลจิสติกส ์
- เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2.  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณค่าและความย่ังยืน 
- มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความย่ังยืน 
- มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูด    

                           นักท่องเท่ียวคุณภาพ 
- รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผูป้ระกอบการรายย่อย 

3.  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
- มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน อย่างต่อเน่ือง 

    -    ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้น และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่  
                         เพียงพอและครอบคลมุ 

-   มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 
4.  ไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลคา่สูง 

- มีช่ือเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสงู โรคเฉพาะทาง บริการความงาม และ   
                     การส่งเสริมสุขภาวะ 

- ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง 
- ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

                     ต่อผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ 
5.  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทนุและจุดยุทธศาสตรท์างโลจิสติกสท์ี่สําคัญของภูมิภาค 

-     กฎระเบียบ กระบวนการน าเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศส่งเสริม 
                               ศักยภาพ เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

- โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ 
- ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

6.  ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ และบริการดิจิทลัของอาเซียน 
-      เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการ 

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจยัแวดล้อมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 
- มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทลัแพลทฟอร์มเป็นเคร่ืองมือ 
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7.  ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสงู และสามารถแข่งขันได้ 
- การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําระหว่าง SMEs และธุรกิจ 

ขนาดใหญ ่
- SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- SMEs มีบทบาทในภาคการสง่ออก สามารถเช่ือมโยงกับ GVCs 
- วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 

8.  ไทยมีพื้นทีแ่ละเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจรญิทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
- ความเหลื่อมล้าํเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบรกิารสาธารณะ มีการพัฒนา

เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเช่ือมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
- พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 

9.  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที ่
เพียงพอ เหมาะสม 

- คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า และฐานข้อมูลทีส่ามารถระบุ
คนจนและปญัหา 

- นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริมการกระจายรายได้ 
- ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง 
- เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 
- ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 
วิถีชีวิตที่ย่ังยืนใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการกับปัญหา 

สิ่งแวดล้อม พัฒนาความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า 

- ขยะและนํ้าเสยีได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
- พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
- ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณตํ่าได้รับการสนับสนุน

ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผูบ้ริโภค 
11.  ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสีย่งจากภัยธรรมชาติ 

- พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง 
- ป่าและพ้ืนที่ชุมนํ้าได้รับการอนุรักษ์ 
- ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่

สูงขึ้น 
- เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพ 
-     ภูมิอากาศเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
-     ทุกภาคสว่นได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ และ กลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐมีความทันสมยั 
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12.  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสงูมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
- ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสําคัญ และเอ้ือต่อการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานนโยบายการจัดการกําลังคน

ภายใต้สังคมสงูวัยมีความชัดเจน และระบบฐานข้อมูลการจัดการกําลังคนมีประสิทธิภาพ 
- สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

13.  ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสงู 
- ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ 
- โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมคีวามย่ังยืนทางการคลัง 
- การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็ม 
       รูปแบบ 

- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
                     ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ      
      
 1.5  Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูค่วามม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน 
      เป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มคนท่ียังต้องการเติมเต็มศักยภาพ หรือผู้ด้อยโอกาส หรือที่กําลังประสบกับ
ปัญหา ความยากจนอย่างมาก จะต้องทําให้คนในกลุ่มเหล่าน้ีสามารถมี“โอกาสทางสังคม (Social Mobility)” 
โดยเน้นป้องกันความเสี่ยงจากการตกอยู่ในวงจรแห่งความล้มเหลวหรือกับดักความยากจน ในลักษณะการให้ 
แต้มต่อและสร้างโอกาส พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน 
 Thailand 4.0 กําหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังน้ี 
 1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based 
Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค ์ 
 2. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมท่ีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วย
การเติมเต็มศักยภาพของผู้คน ในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความ
สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่น ของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกคร้ังหน่ึง 
 3. การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หน่ึง” 
 4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศควบคู่ไปกับการเป็น 
“สังคมคาร์บอนตํ่า” อย่างเต็มรูปแบบ 
 การพัฒนาประเทศไทย 4.0 จากฐานของท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)  
 การเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์สร้าง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และไทยแลนด์ 4.0  

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรรค์
สร้าง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนที่ตามกรอบการพัฒนาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทย 20 ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
ในทุกภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ พ้ืนที่ชายแดน หรือท้องถิ่นที่ม ีความพร้อมสูงในชุมชนเมือง  
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 2) รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล และ 
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากลไกเพ่ือการ
กระจาย ทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงความต้องการเร่งด่วน 
สําคัญ ของพ้ืนที่ ผ่านการบูรณาการทรัพยากรร่วมกับจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายในรูปแบบภารกิจร่วม
ประชารัฐ ท้องถิ่นเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 4) ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือ
การสร้างความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง แหล่งพลังงานใน
ท้องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน และสมดุล 
 5) ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงิน-การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ใน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 6) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ 
มาตรฐานสากล ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ ของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

นโยบาย Thailand 4.0 
 การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 1. มีความสร้างสรรค์ 
 2. มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง 
 3. มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคณุภาพน่าเช่ือถือ 
 4. มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. สามารถช่วยลดความเหลือมล้ําในด้านรายได้ของประชากร 
 

          1.6 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
               1.6.1 ร่างแผนการพฒันาภาคเหนือ (พ.ศ.2566-2570)  

  เป้าหมายการพฒันา  
          “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ”  

ตามแนวคิด เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สานสมัพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตย่ังยืน” 
แนวทางในการพฒันา 
1.  Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และ 

พ้ืนที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์  
2.  Connect : สร้างโอกาสในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค              

ทั้งในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์  
3.  Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างย่ังยืน ของการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด 
4.  Care ให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ืองกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและ             

พัฒนาศักยภาพแรงงาน  
 
 



 
 

  

27 
 

       1.6.2) ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
             (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจําปี พ.ศ. 2566 – 2570 

เป้าหมายการพัฒนา ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ประเด็นการพฒันา 
ประเด็นการพฒันาท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว 
                             ทั้งระบบอย่าง รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมลูค่าสูง และ  
                             สนับสนุนเศรษฐกิจฐาน รากให้เขม้แข็ง 
ประเด็นการพฒันาท่ี 2 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการ  
                             บริการทางสุขภาพ  
ประเด็นการพฒันาท่ี 3 อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัย พิบัติ  
            ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ 
                 1.7 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้านของรฐับาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
11.  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล 
1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ  

                     ประจํา 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
10.  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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11.  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12.  การสนับสนุนให้มีการศกึษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดําเนินการ 

                       เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ  
 
 1.8) ร่างแผนพฒันาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

       
เป้าหมายการพฒันาจังหวัด 

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เน้นการดําเนินการพัฒนา  3 ประเด็นสําคัญเพ่ือนําไปสู่

การผลักดัน ให้เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล ได้แก่   
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์  : เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้น

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและย่ังยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และ การ
ส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ :  เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนัน
การเติบโตอย่างย่ังยืนบทสังคมเศรษฐกิจสรรค์เพ่ือรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ :  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตสําหรับคนทุกช่วงวัย  และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่งคงในชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชนเพ่ือนําไปสู่สังคมสร้างสรรค์ 
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ประเด็นการพฒันาของจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นการพฒันาท่ี 1 การสร้างมูลคา่เพิม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรคโ์ดยดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

     เป้าหมายการพัฒนา   
1. การเพ่ิมจํานวนแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
2. การเพ่ิมจํานวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้ 
3. การเพ่ิมจํานวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA 

ประเด็นการพฒันาท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสนิคา้เกษตรเชิงสรา้งสรรค ์ 
                             ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

     เป้าหมายการพัฒนา   
1. การเพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมจํานวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟและสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ 

 

ประเด็นการพฒันาท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคด้์านการค้า  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส ์
     เป้าหมายการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการเพ่ิมจํานวนผู้ประกอบการ/SMEsเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. การเพ่ิมกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้บริบทที่    

เปลี่ยนแปลง 
3. การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกต์ที่ดีรองรับด้านการค้า  การลงทุน                    

การบริการ 
ประเด็นการพฒันาท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหดํ้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

     เป้าหมายการพัฒนา   
1. การเพ่ิมจํานวนพ้ืนที่สีเขียว 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า/หมอกควันไฟป่า 

ประเด็นการพฒันาท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคงเพื่อส่งเสริมสังคม 
                             สร้างสรรค ์

     เป้าหมายการพัฒนา   
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การลดอุบัติเหตุ /ภัยพิบัติ /ปลอดยาเสพติด 
3. การเฝ้าระวังและรับมือกับโรค Covid19 และโรคอุบัติใหม่ 
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1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย  
 วิสัยทัศน์  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2565) 6 ด้าน ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจีสติกส ์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่ม

อาเซียน+6  และ GMS 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจีสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือเช่ือมโยงกลุ่ม 

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส ์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณแ์ละย่ังยืน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ นํ้าเสีย และมลภาวะ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.4 พัฒนาปรบัปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยี 
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2. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตําบลสันกลาง  
    2.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 

“สนักลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง” 
    2.2 พันธกิจ (Mission)   

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ      
ความต้องการของประชาชน 
 2) ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือต่างๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 6) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอํานาจหน้าที่เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ
รัฐสู่ท้องถิ่น 
 8) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
 9) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    2.2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน 
 2) ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) จัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
 4) ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังป้องกันและแก้ไข                 
ปัญหายาเสพติด  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

6) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหา   
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอํานาจหน้าที่เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ
รัฐสู่ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) เพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
 
 
 



 
 

  

32 
 
    2.3 ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ได้กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา  
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี ้
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
        1.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญ                 
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        1.4 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศ และความรู้เก่ียวกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        1.5 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังส่งเสริมการศึกษา                 
ที่คํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างเป็นสุข 

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีกลยุทธก์ารพัฒนา ดังนี ้
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุณภาพชีวิต     
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติดงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่ เกิดจาก                 
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมล้านนา ของตําบลสันกลาง 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมการบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีสหกรณ์ 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.6 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือบริการประชาชน 
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 
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  2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การฟ้ืนฟู ควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 

    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการเกษตร มีกลยุทธก์ารพัฒนา 
ดังนี ้
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูก
พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4 การพัฒนาแหล่งนํ้า ระบบบริหารจัดการนํ้า และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการนํ้า
อย่างเป็นระบบ เพ่ือการเกษตรที่เหมาะสม 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์                 
ปุ๋ยชีวภาพ  และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใช้ในการเกษตร 

3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิด 
แนวทางในการนําไปสู่วิสาหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า นําไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์การ
พัฒนา ดังนี ้

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  4.2 ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  4.3 สร้างจิตสํานึกโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นนํ้า (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของนํ้าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า  

    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี ้
           5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้
สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน 
          5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายนํ้า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จําเป็น 
  5.3 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งนํ้าธรรมชาติ แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีนํ้า
เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 

    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี ้
  6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการ
ยอมรับของทุกภาคส่วน 
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  6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ัน ทั้งน้ีเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองมือ เครื่องใช้ อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา                
ระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและ                 
เกิดประสิทธิผล 

6.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและการบูรณการร่วมกัน 
  6.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
    2.4 การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 
    1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนักลาง 
 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เพ่ือประเมินสภาพ  
การพัฒนาในปีปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือ
ข้อจํากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis                
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางในภาพรวม ดังน้ี 

    จุดแข็ง (Strength : S) 
  1) พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการประมง 
  2)  มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
  3)  มีศลิปวัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4) มีเอกลักษณ์ล้านนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา 

5) ประชาชน ชุมชน ให้ความร่วมมือ การสนับสนุน ตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหาร              
ส่วนตําบล 
  6) เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารหลายสาย มีนํ้าสําหรับการเกษตรตลอดปี 

7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม  
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
9) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

    จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1) ประชาชนสว่นใหญ่ มีฐานะยากจน ขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  2) เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น 
  3) ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคเอดส์ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส 
  4) แรงงานไม่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
  5) การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปสินค้า ไม่มปีระสิทธิภาพ 
  6) ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง และไมม่ีประสิทธิภาพ  

7) มีฟาร์มปศสุัตว์จํานวนมากแต่ขาดการจัดการอย่างถูกวิธี ทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียและ               
มลพิษทางกลิน่  ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน  
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  8) ปัญหาแหลง่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
9) งบประมาณมีจํานวนจํากัด มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
10) เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

    โอกาส (Opportunity - O)   
  1) รัฐให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
  3) รัฐบาลให้ความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  5) รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

6) การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
7) การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

    อุปสรรค (Treat : T) 
  1) กฎระเบียบบางฉบับ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
  2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ราคานํ้ามัน ดอกเบ้ียเงินกู้ฯ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวันของประชาชน 
                   3)งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้การดําเนินการโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงไม่
สามารถดําเนินการได้ 
  4) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมี วิถี ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 

5) ห่วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน  
6) ค่าครองชีพสูง  
7) ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าแพง  
8) ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน  
9) เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน  
10) สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก     

     2.5 การประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
1) การพัฒนาด้านการศึกษาได้ให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษา เน้นการพัฒนาเด็ก เพ่ือเป็นรากฐานใน

อนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
(รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ) ประเพณีวันเข้าพรรษา สนับสนุนประเพณีสําคัญทางศาสนา และร่วมสนับสนุนจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบล ให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอําเภอและจังหวัด 
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 รวมท้ังให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่
ระบา และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดนํ้ายาพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) 
เป็นต้น 

3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับราษฎรมีรายได้เสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการปลูกป่า สร้างแนวกันไฟป่า สร้างฝายชะลอนํ้า ขุดลอกลําห้วยต่าง ๆ และการรณรงค์ 
ห้ามมิให้มีการเผาป่า  เพ่ือคงสภาพพ้ืนที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ โดยได้พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลพร้อมทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มีการก่อสร้าง การสํารวจ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และ                 
สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ระบบกรองนํ้าประปาภูเขา การขยายเขตไฟฟ้า การติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลสันกลาง สํารวจการพัฒนาแหล่งนํ้าภายในตําบลเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร                
มีการขุดลอกแหล่งนํ้าต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมแหล่งนํ้าต้นทุน และประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

6) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางให้ประชาชนได้รับทราบ                 
อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์ประจําทุกเดือน จัดทํารายงานผลการดาเนินงานประจําปี การจัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมท้ังแต่งต้ังประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกตามหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

    
 

 
 



37 
ส่วนท่ี 3  

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ  
  

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนา 

ด้านการศึกษา 

- ด้านบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป - สํานักปลัด อบต.  -
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม   

- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- กองการศึกษาฯ  
- สํานักปลัด อบต. 
- กองการศึกษาฯ  

- สํานักปลัด อบต. 
- กองการศึกษาฯ  
- สํานักปลัด อบต.  
  

2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิต  

- ด้านบริหารงานท่ัวไป   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
- แผนงานการรักษา         
ความสงบภายใน

- สํานักปลัด อบต. 
- สํานักปลัด อบต.  

- กองการศึกษาฯ  
-  

  
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม   

- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  
- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- กองการศึกษาฯ  
- สํานักปลัด อบต. 
- สํานักปลัด อบต. 
- กองช่าง  
- สํานักปลัด อบต.  
  
- กองการศึกษาฯ  

- สํานักปลัด อบต.  
- กองการศึกษาฯ  
- กองการศึกษาฯ  

-  
- กองการศึกษาฯ  
  
- สํานักปลัด อบต.  
  

- ด้านงบกลาง   - แผนงานงบกลาง - สํานักปลัด อบต.  - กองคลัง
3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้าน 
การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ และ 
การเกษตร  

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
  

- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

- กองช่าง  
- สํานักปลัด อบต.  

-  
- กองช่าง  
- กองการศึกษาฯ

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร - สํานักปลัด อบต. - 

4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริหารงานท่ัวไป   - แผนงานการรักษา         
ความสงบภายใน

- สํานักปลัด อบต.  - กองการศึกษาฯ  

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม   

- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานเคหะและชุมชน

- กองการศึกษาฯ  
- กองช่าง

- สํานักปลัด อบต.  
- สํานักปลัด อบต.

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร - สํานักปลัด อบต. - กองช่าง
5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

- ด้านบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป - สํานักปลัด อบต.  - กองช่าง
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม   

- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

- กองช่าง  
- กองช่าง  

-  
-  

6  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน 

การเมืองการบริหาร  

- ด้านบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป - สํานักปลัด อบต.  -
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม   

- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

- กองการศึกษาฯ  
- กองช่าง  
- สํานักปลัด อบต.  

- สํานักปลัด อบต.  
- สํานักปลัด อบต.  

  

รวม  6  4  8   
  



ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - -

1.2 แผนงานการศึกษา 13 3,464,000.00       13 3,464,000.00       13 3,464,000.00       13 3,464,000.00       13 3,464,000.00       65 13,856,000.00        

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

1.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม - - - - - - - - - - - -

      และนันทนาการ
รวม 13 3,464,000.00     13 3,464,000.00     13 3,464,000.00     13 3,464,000.00     13 3,464,000.00     65 17,320,000.00       

2. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - -

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 5,800,000.00       18 7,170,000.00       11 460,000.00         12 5,550,000.00       11 460,000.00         64 19,440,000.00        

2.3 แผนงานการศึกษา 9 370,000.00         9 370,000.00         9 370,000.00         9 370,000.00         9 370,000.00         45 1,850,000.00          

2.4 แผนงานสาธารณสุข 8 572,000.00         8 572,000.00         8 572,000.00         8 572,000.00         8 572,000.00         40 2,860,000.00          

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000.00         1 500,000.00         1 500,000.00         1 500,000.00         2 1,000,000.00       6 3,000,000.00          

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 22 1,275,000.00       22 1,275,000.00       22 1,275,000.00       22 1,275,000.00       22 1,275,000.00       110 6,375,000.00          

      ของชุมชน

ก

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง อ ำเภอพำน จังหวัดเชยีงรำย
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2570



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต (ต่อ)
2.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 22 588,975.00         22 588,975.00         22 588,975.00         22 588,975.00         22 588,975.00         110 2,944,875.00          

      และนันทนาการ
2.9 แผนงานงบกลาง 6 199,950,000.00   6 199,950,000.00   6 199,950,000.00   6 199,950,000.00   6 199,950,000.00   30 999,750,000.00      

รวม 80 209,055,975.00     86 210,425,975.00     79 203,715,975.00     80 208,805,975.00     80 204,215,975.00     405 1,036,219,875.00   

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรทอ่งเที่ยว 
    เศรษฐกิจ และกำรเกษตร
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 500,000.00         2 500,000.00         5 500,000.00         3 500,000.00         8 500,000.00         20 2,500,000.00          

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(เกนิศักยภาพ) 2 1,000,000.00       2 1,000,000.00          

3.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 3 150,000.00         3 150,000.00         3 150,000.00         3 150,000.00         3 150,000.00         15 750,000.00            

     และนันทนาการ
3.4 แผนงานการเกษตร 42 3,740,000.00       42 3,740,000.00       42 3,740,000.00       42 3,740,000.00       42 3,740,000.00       210 18,700,000.00        

3.5 แผนงานการเกษตร (เกินศักยภาพ) - - - - - - - - - - - -

รวม 47 4,390,000.00     47 4,390,000.00     50 4,390,000.00     48 4,390,000.00     55 5,390,000.00     247 22,950,000.00       

4. กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกร ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 80,000.00           2 80,000.00           2 80,000.00           2 80,000.00           2 80,000.00           10 400,000.00            

4.2 แผนงานการศึกษา 1 80,000.00           1 80,000.00           1 80,000.00           1 80,000.00           1 80,000.00           5 400,000.00            

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 50,000.00           3 50,000.00           3 50,000.00           3 50,000.00           3 50,000.00           15 250,000.00            

4.4 แผนงานการเกษตร 2 70,000.00           2 70,000.00           2 70,000.00           2 70,000.00           2 70,000.00           10 350,000.00            

รวม 8 280,000.00        8 280,000.00        8 280,000.00        8 280,000.00        8 280,000.00        40 1,400,000.00        

ข

รวม 5 ปีป ี2570
ยุทธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 600,000.00         1 600,000.00         1 600,000.00         1 600,000.00         1 600,000.00         5 3,000,000.00          

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,310,000.00       7 1,310,000.00       9 1,760,000.00       9 2,160,000.00       19 4,010,000.00       51 10,550,000.00        

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ) - - 1 500,000.00         3 5,080,000.00       1 2,700,000.00       1 1,000,000.00       6 9,280,000.00          

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 40 10,380,000.00     25 6,270,000.00       27 7,920,000.00       36 10,200,000.00     54 14,990,000.00     182 49,760,000.00        

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(เกินศักยภาพ) 3 39,500,000.00     1 9,000,000.00       8 62,000,000.00     6 30,300,000.00     2 25,000,000.00     20 165,800,000.00      

5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 50,000.00           1 50,000.00           1 50,000.00           1 50,000.00           1 50,000.00           5 250,000.00            

      ของชุมชน
รวม 52 51,840,000.00    36 17,730,000.00    49 77,410,000.00    54 46,010,000.00    78 45,650,000.00    269 238,640,000.00     

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบรหิำร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 1,250,000.00       11 1,500,000.00       14 2,240,000.00       14 2,015,000.00       14 2,015,000.00       63 9,020,000.00          

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - - - - - - - - - - - -

      ของชุมชน
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - - - - - - - - - - - -

      ของชุมชน (เกินศักยภาพ)
รวม 10 1,250,000.00     11 1,500,000.00     14 2,240,000.00     14 2,015,000.00     14 2,015,000.00     63 9,020,000.00        

รวมทั้งสิ้น 210 270,279,975.00     201 237,789,975.00     213 291,499,975.00     217 264,964,975.00     248 261,014,975.00     1,089        1,325,549,875.00   

ค

ยุทธศำสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปีป ี2570



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจและให้สมาชิก 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จํานวนอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

ในช่วงเทศกาล บนท้องถนนในท้องที่ อปพร.เข้าเวรเพื่ออํานวย บนถนนในท้องที่ และมีความปลอดภัย ปัญหา
ตําบลสันกลาง ตลอดจน ความสะดวกในจุดที่สําคัญ ลดลง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
การอํานวยความสะดวก ในตําบลสันกลาง ในช่วง ในท้องที่ตําบลสันกลางลดลง
ด้านการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ สมาชิกอปพร. สมาชิก อปพร. 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 50 ของ สมาชิกอปพร. มีความรู้ สํานักงานปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัย มีระเบียบวินัยมีความรู้ ในพื้นที่ตําบลสันกลาง จํานวนสมาชิก ความสามารถในการป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ด้านกฎหมายทั่วไปด้านยุทธวิธี อปพร.มีความรู้ และบรรเทาสาธารณภัย

การบริการประชาชน เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
3 ราวกันตกป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จํานวนอุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักงานปลัด

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จํานวน 18 หมู่บ้าน และทรัพย์สิน
4 ฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพื่อให้ สมาชิกอปพร.มีระเบียบ. สมาชิก อปพร. 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 50 ของ สมาชิกอปพร. มีความรู้ สํานักงานปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วินัยมีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป ในพื้นที่ตําบลสันกลาง จํานวนสมาชิกอปพร.มีความรู้ ความสามารถในการป้องกัน
ทั่วไปด้านยุทธวิธีการบริการประชาชน เพิ่มขึ้น และบรรเทาสาธารณภัย

5 โครการฝึกอบรมการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ นักเรียนในพื้นที่ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        นักเรียนที่ข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ สํานักงานปลัด
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ความตระหนักในความปลอดภัย ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต

ด้านอัคคีภัย และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจําวัน
6 ติดตั้งไฟกระพริบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จํานวนอุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักงานปลัด

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จํานวน 18 หมู่บ้าน และทรัพย์สิน

4

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ สํานักงานปลัด

และระงับเหตุอัคคีภัย ความตระหนักในความปลอดภัย ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ด้านอัคคีภัย และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจําวัน

8 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ นักเรียนในพื้นที่ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียนที่ข้ารับการอบรม เกิดความความรู้ ความเข้าใจ สํานักงานปลัด
แผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัย ความตระหนักในความปลอดภัย ตําบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ในสถานศึกษา และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจําวัน

9 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด
งานด้านสาธารณภัย มีระเบียบวินัยด้านกฎหมายทั่วไป ในพื้นที่ตําบลสันกลาง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน

ด้านยุทธวิธีการบริการประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

10 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจและให้สมาชิก 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      จํานวนอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน บนท้องถนนในท้องที่ อปพร.เข้าเวรเพื่ออํานวย บนถนนในท้องที่ และมีความปลอดภัย ปัญหา

ตําบลสันกลาง ตลอดจน ความสะดวกในจุดที่สําคัญ ลดลง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
การอํานวยความสะดวก ในตําบลสันกลาง ในช่วง ในท้องที่ตําบลสันกลางลดลง
ด้านการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาล
เทศกาล

11 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ตําบลสันกลาง 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ สํานักงานปลัด
ประชาขน ที่ขอรับความช่วยเหลือในด้าน ที่มีความพึงพอใจ ที่ขอรับความช่วยเหลือ

ต่างๆ ในด้านต่างๆ 

5
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 250,000    - - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
13 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
14 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
15 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮี้ และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
16 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 250,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
18 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 250,000      - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ สํานักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเสี่ยง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
19 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 5,000,000    5,000,000    5,000,000    - - จํานวนอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล และทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล บนถนนในท้องที่ และมีความปลอดภัย ปัญหา
สันกลาง สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ลดลง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ในท้องที่ตําบลสันกลางลดลง
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
    1. ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
        1.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน นักเรียนของโรงเรียน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนนักเรียนที่ได้รับ นักเรียนของโรงเรียน ร.ร.บ้านป่าต้าก

ของลูกเสือ-เนตรนารีของ การสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ในต าบลสันกลาง การปลูกฝังความมีระเบียบ ได้รับการพัฒนาทางด้าน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในต าบลสันกลาง ของโรงเรียนและปลูกฝัง ป.6 จ านวน 4 โรงเรียน เพิ่มขึ้น ร่างกาย อารมณ์ สังคม

ความมีระเบียบวินัย สติปัญญาและจิตใจ

2 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ นักเรียนโรงเรียนสันกลางวทิยา 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนนักเรียนที่ นักเรียนน าแนวคิดปรัชญา ร.ร.สันกลางวิทยา

ตามแนวปรัชญา แนวคิดหลักปรัชญา ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง เข้าใจแนวคิดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงและ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียนสันกลางวิทยา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสันกลางวทิยา 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 นักเรียนมีทักษะ นักเรียนในต าบลสันกลาง ร.ร.สันกลางวิทยา

โรงรียนสันกลางวิทยา ทางการเรียนของผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 - และประสบการณ์ มีทักษะทางการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ
ให้สูงขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปั้ 3 ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

4 โครงการจัดการเรียนการสอน เพือ่ให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิด นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนนักเรียนที่เข้าใจ นักเรียนน าแนวคิดปรัชญา โรงเรียนบ้านถ้ า

ตามแนวปรัชญา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษาปีที่ 1 - เข้าใจแนวคิดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง และประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียนบ้านถ้ า
5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ า 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 นักเรียนมีทักษะ นักเรียนในต าบลสันกลาง โรงเรียนบ้านถ้ า

โรงรียนบ้านถ้ า ทางการเรียนของผู้เรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และประสบการณ์ มีทักษะทางการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ
ให้สูงขึ้น ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
    1. ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
        1.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิด นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนนักเรียนที่ นักเรียนน าแนวคิดปรัชญา ร.ร.บ้านป่าต้าก

ตามแนวปรัชญาของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษาปีที่ 1 - เข้าใจแนวคิดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน กองการศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียนบ้านป่าต้าก

7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 นักเรียนมีทักษะ นักเรียนในต าบลสันกลาง ร.ร.บ้านป่าต้าก

โรงเรียนบ้านป่าต้าก ของผู้เรียนให้สูงขึ้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษา และประสบการณ์ มีทักษะทางการเรียนรู้และ กองการศึกษาฯ

ปีที่ 6 ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

8 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนประพฤติตน เข้าค่ายนักเรียนของโรงเรียน 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนมีความประพฤติดี ร.ร.สันกลางวิทยา

จริยธรรมนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในต าบลสันกลาง จริยธรรมเพิ่มขึ้น อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ร.ร.บ้านป่าต้าก

ต าบลสันกลาง และค่านิยมที่ดีงาม ชั้น ป.4 - 6 จ านวน 4 โรง ลดอาชญากรรม ร.ร.บ้านถ้ า

ส่ิงเสพติดให้โทษ ร.ร.บ้านแม่คาวหลวง

กองการศึกษาฯ

9 อาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย อุดหนุนงบประมาณเป็น 1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  ร้อยละของเด็กนักเรียน นักเรียนได้รับสารอาหาร กองการศึกษาฯ

ของนักเรียนในโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ที่ได้รับอาหารกลางวัน ที่ครบถ้วนและถูกหลัก

ต าบลสันกลาง 4 โรงเรียน โภชนาการ
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
    1. ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
        1.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนบุคลากรของ บุคลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

บุคลากรของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ได้รับการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น

ต่อเด็กเล็ก

11 โครงการเยาวชนต้นกล้า เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชนต าบลสันกลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีพื้นฐาน กองการศึกษาฯ

ต าบลสันกลาง เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและ จ านวน 60 คน มีพื้นฐานการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตที่ดี 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ที่ดีขึ้น มีอาชีพติดตัว มีอาชีพติดตัว

การเรียนรู้การสร้างอาชีพติดตัว

12 อาหารเสริม  (นม) เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
เด็กนักเรียนในต าบลสันกลาง ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ได้รับอาหารเสริม (นม) 
และเด็กเล็กของ ศพด. ในเขตต าบลสันกลางและ อย่างครบถ้วนและมีสุขภาพ

เด็กเล็กของ ศพด. ที่แข็งแรง
13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000    500,000    350,000    350,000    350,000    มีการจัดสรรงบประมาณ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา จัดหาอาหารกลางวัน ให้ ศพด. ในการสนับสนุน ได้รับประทานอาหาร
และค่าบริหารงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ครบ 5 หมู่ อย่างเพียงพอ
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก อาหารและค่าบริหารงาน และการจัดการศึกษาเป็นไป

การศึกษาส าหรับเด็กเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ

3

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต้ังจดุตรวจและให้สมาชิก 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด

ในช่วงเทศกาล บนท้องถนนในท้องที่ อปพร.เข้าเวรเพือ่อ านวย บนถนนในท้องที่ และมีความปลอดภัย ปัญหา

ต าบลสันกลาง ตลอดจน ความสะดวกในจดุที่ส าคัญ ลดลง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การอ านวยความสะดวก ในต าบลสันกลาง ในช่วง ในท้องที่ต าบลสันกลางลดลง

ด้านการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้ สมาชิกอปพร. สมาชิก อปพร. 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 50 ของ สมาชิกอปพร. มีความรู้ ส านักงานปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัย มีระเบียบวนิัยมีความรู้ ในพืน้ที่ต าบลสันกลาง จ านวนสมาชิก ความสามารถในการป้องกัน

ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ด้านกฎหมายทั่วไปด้านยทุธวธิี อปพร.มีความรู้ และบรรเทาสาธารณภัย

การบริการประชาชน เพิม่ขึ้น เพิม่ขึ้น

3 ราวกันตกป้องกันอุบัติเหตุ เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย พืน้ที่เส่ียงต่ออุบัติเหตุ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนอุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักงานปลัด

ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน จ านวน 18 หมู่บ้าน และทรัพยสิ์น

4 ฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพือ่ให้ สมาชิกอปพร.มีระเบียบ. สมาชิก อปพร. 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 50 ของ สมาชิกอปพร. มีความรู้ ส านักงานปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วนิัยมีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป ในพืน้ที่ต าบลสันกลาง จ านวนสมาชิกอปพร.มีความรู้ ความสามารถในการป้องกัน

ทั่วไปด้านยทุธวธิกีารบริการประชาชน เพิม่ขึ้น และบรรเทาสาธารณภัย

5 โครการฝึกอบรมการป้องกัน เพือ่ให้ประชาชนได้เกิดความรู้ นักเรียนในพืน้ที่ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        นักเรียนที่ข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานปลัด

และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ความตระหนักในความปลอดภัย ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้ในชีวติ

ด้านอัคคีภัย และพึง่พาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจ าวนั

6 ติดต้ังไฟกระพริบ เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย พืน้ที่เส่ียงต่ออุบัติเหตุ 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จ านวนอุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักงานปลัด

ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน จ านวน 18 หมู่บ้าน และทรัพยสิ์น

4

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม เกิความความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานปลัด

และระงับเหตุอัคคีภัย ความตระหนักในความปลอดภัย ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต
ด้านอัคคีภัย และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจ าวัน

8 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ นักเรียนในพื้นที่ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      นักเรียนที่ข้ารับการอบรม เกิดความความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานปลัด
แผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัย ความตระหนักในความปลอดภัย ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต
ในสถานศึกษา และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจ าวัน

9 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
งานด้านสาธารณภัย มีระเบียบวินัยด้านกฎหมายทั่วไป ในพื้นที่ต าบลสันกลาง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน

ด้านยุทธวิธีการบริการประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

10 ค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกัน เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต้ังจดุตรวจและให้สมาชิก 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงานปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน บนท้องถนนในท้องที่ อปพร.เข้าเวรเพือ่อ านวย บนถนนในท้องที่ และมีความปลอดภัย ปัญหา

ต าบลสันกลาง ตลอดจน ความสะดวกในจดุที่ส าคัญ ลดลง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
การอ านวยความสะดวก ในต าบลสันกลาง ในช่วง ในท้องที่ต าบลสันกลางลดลง
ด้านการใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาล
เทศกาล

11 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ต าบลสันกลาง 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ส านักงานปลัด
ประชาขน ที่ขอรับความช่วยเหลือในด้าน ที่มีความพึงพอใจ ทีข่อรับความช่วยเหลือ

ต่างๆ ในด้านต่างๆ 

5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 250,000    - - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง และบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

13 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
14 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
15 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
16 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 280,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 250,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
18 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้าน - 250,000      - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน จุดเส่ียง มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน และบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มขึ้น
19 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 7,600,000    - - - - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล และทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการป้องกัน
สันกลาง สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย และบรรเทาสาธารณภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เพิ่มขึ้น
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 10,000        10,000        10,000      10,000     10,000      ร้อยละของจ านวน นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง ร.ร.สันกลางวิทยา

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ของนักเรียนต าบลสันกลาง ของโรงเรียนสันกลางวิทยา นักเรียนที่เข้าร่วม สมบูรณ์และท าให้ห่างไกล กองการศึกษาฯ
ทางการศึกษาอ าเภอพาน ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส แข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจ จากยาเสพติด

2 โครงการเข้าค่ายยุวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 120,000      120,000      120,000    120,000    120,000    จ านวนยวุชนที่ ยุวชนในต าบลสันกลาง กองการศึกษาฯ
ต าบลสันกลาง (ตามรอยพ่อ) การสอนของยุวชน และปลูกฝัง โรงเรียนในเขตต าบลสันกลาง ได้รับการปลูกฝัง ได้รับการพัฒนาทางด้าน

ความมีระเบียบวินัย ความมีระเบียบวนิัย ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาและจิตใจ

3 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก ปรับปรุงสนามเด็กเล่นใน 100,000      100,000      100,000    100,000    100,000    มีสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ในการเล่นในสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีมาตาฐานและ มีสนามเด็กเล่นที่ได้

สังกัด อบต.สันกลาง ปลอดภัย มาตรฐานและปลอดภัย

4 กีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด. 10,000        10,000 10,000      10,000     10,000      จ านวนเด็กเล็กที่ เด็กมีทักษะในการเล่นกีฬา กองการศึกษาฯ
ในการเล่นกีฬา ปลูกฝัง 2 ศูนย์ สังกัด อบต.สันกลาง เข้าร่วมกิจกรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา
และความสามัคคี
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับจ านวนเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000      150,000      150,000    150,000    150,000    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี กองการศึกษาฯ

ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและ ตามแบบ อบต.สันกลาง ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น มาตรฐาน สถานที่สะอาด
จัดสถานที่ให้ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็กเล็ก
ของเด็กเล็ก

6 โครงการซักซ้อมหนีภัย เพื่อให้เกิดความรู้และตระหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000        10,000        10,000      10,000     10,000      ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความปลอดภัย ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต

และพึ่งพาตนเองได้ ในการเผชิญเหตุ ประจ าวัน
7 โครงการหนูน้อยพอเพียง เพือ่ส่งเสริมและได้เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000        10,000        10,000      10,000     10,000      ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต
แนวพระราชด าริและน าไปใช้ ประจ าวัน
ในชีวิตประจ าวัน

8 โครงการเยาวชนสืบสาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่า เยาวชน จ านวน 18 หมู่บ้าน 80,000        80,000        80,000      80,000     80,000      ร้อยละของจ านวน เยาวชนเห็นคุณค่า กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรมไทย ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ ในเขตต าบลสันกลาง เยาวชนที่เข้าร่วม ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์
อนุรักษ์มรดกโลก ทางวัฒนธรรมของชาติและ มีความพึงพอใจ ทางวัฒนธรรมของชาติและ

ของท้องถิ่น สร้างความเข้าใจ ของท้องถิ่น มีความเข้าใจ
และมั่นใจแก่เยาวชนในการ และมั่นใจในการปรับเปล่ียน
ปรับเปล่ียนและตอบสนอง และตอบสนองกระแส
กระแสวัฒนธรรมอื่นๆ วัฒนธรรมอืน่ๆ อยา่งเหมาะสม

อย่างเหมาะสม
9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้เป็น จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 60,000        60,000        60,000      60,000     60,000      จ านวนเด็กที่ เด็กได้รับการส่งเสริมและ กองการศึกษาฯ

ต าบลสันกลาง บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม นันทนาการให้กับเด็กในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของ
ในอนาคต ต าบลสันกลาง สังคมในอนาคต

9
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ส่งเสริมการรักการอ่านและ เพื่อสร้างความตระหนัก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล 10,000        10,000        10,000      10,000     10,000      จ านวนประชาชนที่มี ประชาชนให้ความส าคัญของ กองการศึกษาฯ

น าหนังสือดีเข้าสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชนเห็นความส าคัญ และที่อ่านหนังสือพิมพ์ การพัฒนายกระดับ การอ่านและพัฒนายกระดับ
ของการอ่านและยกระดับ ประจ าหมู่บ้าน 18  แห่ง ความสามารถใน ความสามารถใน
ความสามารถในการอ่าน การอ่านเพิ่มขึ้น การอ่านเพิ่มขึ้น
ของประชาชน

11 โครงการอบรม”การเล้ียงลูก เพื่อสร้างความเข้าใจในการ ครู  ผู้ปกครอง  เด็กปฐมวัย 15,000        15,000        15,000      15,000     15,000      ร้อยละของ ครู/ผู้ปกครอง รู้วิธีในการ กองการศึกษาฯ
อย่างไรให้ปลอดภัยในยุคดิจิตอล” เล้ียงลูกอย่างถูกวิธีให้ลูก ผู้เข้าร่วมโครงการ เล้ียงดูเด็กให้ปลอดภัย

ปลอดภัยจากการติดเกม ในส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  
โทรศัพท์และส่ือทางเทคโนโลยี
ฯลฯ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเล้ียงดูลูกผิดวิธี

12 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษา จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 100,000      100,000      100,000    100,000    100,000    จ านวนเด็กนักเรียน กลุ่มเด็กนักเรียนและ กองการศึกษาฯ
ด้านภาษาต่างประเทศ  ต่างประเทศ ด้านดนตรีและ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และประชาชนที่ได้รับ ประชาชนที่สนใจ ได้รับการ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ แก่เด็กนักเรียน มาถ่ายทอดและสอนภาษา ความรู้ สามารถใช้ภาษา เตรียมความพร้อมการเข้าสู่

และประชาชนในการรองรับ แก่เด็กนักเรียนและประชาชน เพื่อการส่ือสารได้ อาเซียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
การเปิดประตูสู่อาเซียน ที่สนใจในต าบลสันกลาง เพิ่มมากขึ้น

13 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท นักเรียนชั้นประถมศึกษา 20,000        20,000        20,000      20,000     20,000      นักเรียนมีความรู้ นักเรียนของโรงเรียนต าบล กองการศึกษาฯ
สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 4-6 รวม 4 โรงเรียน ในภูมิปัญญาท้องถิ่น สันกลางได้รับการเรียนรู้

ให้แก่นักเรียนในการร่วมมือกัน ในต าบลสันกลาง มากขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

14 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา เยาวชนและประชาชน 100,000      100,000      100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เยาวชนและประชาชนในต าบล
ของเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 1 - 18 กีฬาต้านยาเสพติด สันกลาง มีร่างกายที่แข็งแรง
ต าบลสันกลาง สมบูรณ์และท าให้ห่างไกล

จากยาเสพติด
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15 แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรามด้านกีฬา นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถม 60,000        60,000        60,000      60,000     60,000      จ านวนนักเรียนผู้เข้าร่วม นักเรียนในต าบลสันกลาง กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด ของนักเรียนต าบลสันกลาง ศึกษา ปีที่6 จ านวน 4 โรง แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ในต าบลสันกลาง ต้านยาเสพติด และท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด
จ านวน 270 คน

16 แข่งขันกีฬาชนเผ่าอ าเภอพาน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา สนับสนุนงบประมาณแก่ 10,000        10,000        10,000      10,000     10,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ชาวเขาต าบลในสันกลาง กองการศึกษาฯ
ของชาวเขาบ้านอาข่าผาแดง ศูนย์การเรียนชุมชนฯผาแดง แข่งขันกีฬา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
และบ้านลีซอปางกอก และศูนย์การเรียนชุมชนฯ และเกิดความรักความสามัคคี

บ้านลีซอปางกอก ในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขนเผ่า
อ าเภอพาน

17 แข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถม 60,000        60,000        60,000      60,000     60,000      ร้อยละของจ านวน นักเรียนในต าบลสันกลาง กองการศึกษาฯ
ต้านยาเสพติด ของนักเรียนต าบลสันกลาง ศึกษาปีที่6 จ านวน 4 โรง นักเรียนที่เข้าร่วม มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ในต าบลสันกลาง มีความพึงพอใจ และท าให้ห่างไกลยาเสพติด
จ านวน 270 คน 

18 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกล สร้างห้อง Safety Zone 160,000      มีห้อง Safety Zone มีห้อง Safety Zone กองการศึกษาฯ
ปลอดภัยห่างไกลฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2.5  โดยการสร้างห้อง จ านวน  1  ห้อง ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กห่างไกลฝุ่นละออง 
 PM 2.5 Safety Zone จ านวน  1 ห้อง PM 2.5

ใน ศพด. ต าบลสันกลาง
19 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 20,000        20,000        20,000      20,000     20,000      ร้อยละของผู้ปกครอง เด็กได้รับประทานอาหาร กองการศึกษาฯ

และสุขอนามัยเด็ก โภชนาการและสุขอนามัยเด็ก ศพด. ต าบลสันกลาง ได้รับความรู้เร่ือง ที่มีประโยชน์ สด สะอาด 
แก่ผู้ปกครอง โภชนาการและ และปลอดภัย

สุขอนามัยของเด็กที่ดี
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา 20,000        20,000        20,000      20,000     20,000      ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กทุกคนได้รับการดูแล กองการศึกษาฯ

ป้องกันโรคด้านทันตกรรม รักษาสุขภาพฟัน เด็กเล็กต าบลสันกลาง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรักษาสุขภาพ
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้อย่างเหมาะสม มีฟันที่แข็งแรง
ต าบลสันกลาง 11
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21 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความมั่นใจ  ติดต้ังกล้องวงจรปิด 30,000        30,000        30,000      30,000     30,000      ศูนย์เด็กเล็กได้รับ มีกล้องวงจรปิดภายใน กองการศึกษาฯ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความปลอดภัยของเด็ก ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต้ังกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง
และครู/ผู้ดูแลเด็ก  ตลอดจน จ านวน  6  จุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ถึงผู้ปกครอง เพื่อเป็นช่องทาง มั่นใจในความปลอดภัยและ
ในการก ากับดูแล การบริหารจดัการศพด.

การบริหารจัดการ ศพด.

22 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ครู/ผู้ปกครองเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ศพด. ต าบลสันกลาง สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช การส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านและสร้างสัมพันธ์ภาพ

“กิน กอด เล่น เล่า” สังคม และ สติปัญญาในเด็ก ทั้ง  4  ด้าน ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
ปฐมวัยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 
ศพด. และชุมชน

23 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ เพื่อสร้างความเข้าใจและ เด็กนักเรียน ศพด. 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กและผู้ปกครองได้รับ กองการศึกษาฯ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ตรวจคัดกรองโรค เฝ้าระวัง ต าบลสันกลาง สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช และผู้ปกครองของเด็ก การตรวจคัดกรอง และมี
2019 (covid-19) ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ

2019  (covid-19) ให้กับเด็ก ได้รับการตรวจคัดกรอง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา โคโรนา (covid-19) มากขึ้น
เด็กเล็กต าบลสันกลาง

24 โครงการหนูน้อยสดใสห่างไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ ครู / ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมือ เท้า  ปากกองการศึกษาฯ
โรค มือ เท้า ปาก และตระหนักถึงความส าคัญของ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรคมือ เท้า  ปาก แก่ครู/ผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจ
เด็กและผู้ปกครอง ในโรคมือ เท้า  ปาก
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25 โครงการ ศพด. ปลอดเชื้อ RSV เพื่อสนับสนุนส่งเสริมครู/ ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ ครู / ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก กองการศึกษาฯ

เพื่อสุขภาพที่ดีกับเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองตระหนัก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้
ถึงความส าคัญของการป้องกัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจและตระหนักถึง
โรคติดต่อ RSV ในเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ ความส าคัญของการป้องกัน

ในโรค RSV โรคติดต่อ RSV ในเด็กปฐมวัย
26 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ

ผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ เด็กเล็กต าบลสันกลาง สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย ที่เกิดขึ้นกับเด็ก การเฝ้าระวัง ที่เกิดขึ้นกับเด็กตลอดจนถึง

ให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงและ การเฝ้าระวังเพื่อให้เด็ก
ปลอดภัยต่อโรค มีสุขภาพที่แข็งแรง

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนา 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษาฯ
ปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีและ เด็กเล็กต าบลสันกลาง สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เร่ือง อาหาร การส่งเสริมสุขภาพ
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย กายและจิตใจส าหรับเด็กปฐมวัย

รู้จักวิธีการออกก าลังกาย ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็ก
อย่างง่าย ๆ โดยการแกว่งแขน มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง
ลดพุง เต้นแอโรบิค มีอารมณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี
แจ่มใสมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย

28 โครงการ การพัฒนากิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมครู/ ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของครู /ผู้ดูแลเด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง กองการศึกษาฯ
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสมอง ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองมีความรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ผู้ปกครองเด็กใน มีความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ
EF ในเด็กปฐมวัย ด้านการพัฒนาทักษะทางสมอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

EF ในเด็กปฐมวัย

13

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการวัยจิ๋วปลอดภัยไม่จมน้ า เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ ครู /ผู้ดูแลเด็ก ครู /ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก กองการศึกษาฯ

ให้กับครู/ผู้ดูแลเด็กและ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช ผู้ปกครองเด็กใน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้
ผู้ปกครองในการเล้ียงดูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเข้าใจในการเล้ียงดูเด็ก
ให้ปลอดภัยจากการจมน้ า มีความรู้ความเข้าใจใน ให้ปลอดภัยจากการจมน้ า

การเล้ียงดูเด็กให้ปลอดภัย
จากการจมน้ า

30 โครงการเดินทางปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองและเด็กมีความรู้ กองการศึกษาฯ
ใส่ใจหมวกนิรภัย เด็กมีความรู้ความเข้าใจถึง ต าบลสันกลาง สปสช สปสช สปสช สปสช สปสช มีความรู้ความเข้าใจถึง ความเข้าใจถึงประโยชน์ของ

ประโยชน์ของการสวมหมวก ประโยชน์ของการสวม การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
นิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะ หมวกนิรภัย ยานพาหนะให้มีความปลอดภัย
ให้มีความปลอดภัยบนท้องถนน บนท้องถนน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมความรู้และ ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ อบรมให้ความรู้และส่งเสริม 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      จ านวนเยาวชน สตรี เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ ส านักงานปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพให้กับเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ให้กับเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวติ

ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในต าบลสันกลาง ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อป้องกันและควบคุม ฉีดวัคซีนป้องกันและ 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      อัตราการแพร่ระบาด สามารถควบคุม ส านักงานปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของโรคลดลง การแพร่ระบาด

ศาตราจารย ์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง ครบทั้ง 18 หมู่บ้าน ของโรคพิษสุนัขบ้า

พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจา้

น้องนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขัตติยราชนารี

3 โครงการพระราชด าริ 1. เพือ่ด าเนินงานตามแนวทาง อุดหนุนหมู่บ้าน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ จ านวน 18 หมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข บ้านละ 20,000 บาท
(ตาม นส. มท. 0810.5/ว1745

ลว. 31 สิงหาคม 60)

2. เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้

ด้านสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อพัฒนาและติดตามศักยภาพ อาสาสมัครผ่อดีดี และตัวแทน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จจากการ มีผลส าเร็จและการรายงาน ส านักงานปลัด

อาสาสมัครผ่อดีดี (PODD) อาสาสมัครผ่อดีดี หมู่บ้าน จ านวน 40 คน ด าเนินงานของโครงการ การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ ผ่อดีดี โครงการผ่อดีดี
หนึ่งเดียวระดับต าบล

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษ ประชาชน ในพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ในพื้นที่ต าบล จ านวนผู้ป่วยโรคทางเดิน ส านักงานปลัด
ทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางอากาศเพื่อให้ประชาชน ต าบลสันกลาง สันกลางมีสุขภาพที่ดีขึ้น หายใจในพื้นที่ต าบล

ในพื้นที่เกิดความตระหนัก สันกลางมีจ านวนลดลง
ด้านมลพิษทางอากาศ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ผู้น าชุมชนและประชาชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักงานปลัด
ผู้น าเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ในต าบลสันกลาง จ านวน เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
การรักษาสุขภาพ และอนามัย สาธารณสุขและอนามัย ผู้เข้าอบรม สาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วม ส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วม

ในการแลกเปล่ียนความรู้และ ในการแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพ และประสบการณ์
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพ

ด้านต่างๆ ที่เหมาะสม
ก าหนดมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพื่อส่งเสริมการควบคุมป้องกัน ประชาชน ในพื้นที่ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ประชาชน ในพื้นที่ต าบล อัตราการเกิดโรค ส านักงานปลัด

ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก และเพื่อกระตุ้น ต าบลสันกลาง 50 คน สันกลางมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไข้เลือดออกในพื้นที่
ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก ต าบลสันกลางมีอัตรา
ถึงปัญหาไข้เลือดออก การเกิดลดลง

8 โครงการการป้องกันและ เพื่อส่งเสริมการควบคุมป้องกัน ประชาชน ในพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน อัตราการเกิดโรค ส านักงานปลัด
ระงับโรคติดต่อ ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก และ ต าบลสันกลาง ในพืน้ที่ต าบล ติดต่อในพื้นที่

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ สันกลาง ต าบลสันกลางมีอัตรา
ตระหนักถึงปัญหาไข้เลือดออก มีสุขภาพที่ดีขึ้น การเกิดลดลง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ - - - 500,000 - ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ของประชาชนให้หันมา หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ส าหรับการออกก าลังกาย

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ออกก าลังกายกันมากขึ้น จ านวน 1 แห่ง และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต. ก าหนด

2 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ - 500,000 - - ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ของประชาชนให้หันมา พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับการออกก าลังกาย

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ออกก าลังกายกันมากขึ้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต. ก าหนด

3 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ - - 500,000 - - ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ของประชาชนให้หันมา พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับการออกก าลังกาย

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า ออกก าลังกายกันมากขึ้น หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต. ก าหนด
4 ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ - - - - 500,000 ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ของประชาชนให้หันมา และสนามกีฬาโรงเรียน ส าหรับการออกก าลังกาย
ออกก าลังกายกันมากขึ้น หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโต และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 500,000 - - - - ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ของประชาชนให้หันมา พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับการออกก าลังกาย
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ออกก าลังกายกันมากขึ้น หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต. ก าหนด
6 จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย - - - - 500,000 ลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ของประชาชนให้หันมา อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ส าหรับการออกก าลังกาย
ออกก าลังกายกันมากขึ้น หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย และกิจกรรมนันทนาการ
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและ เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและ ในเขตพื้นที่ต าบลสันกลาง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ปัญหายาเสพติดลดลง การป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักงานปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคล่ือนได้ จ านวน 18 หมู่บ้าน ยาเสพติดขับเคล่ือนได้อย่าง
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
เห็นผลเป็นรูปธรรม เห็นผลเป็นรูปธรรม

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและ ในเขตพื้นที่ต าบลสันกลาง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ปัญหายาเสพติดลดลง การป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักงานปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคล่ือนได้ จ านวน 18 หมู่บ้าน ยาเสพติดขับเคล่ือนได้อย่าง
ต าบลสันกลาง อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

เห็นผลเป็นรูปธรรม เห็นผลเป็นรูปธรรม
3 โครงการเครือข่ายเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เด็กนักเรียนและเยาวชน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนปลอดภัยจาก ส านักงานปลัด

ต้านภัยยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนเอง ในต าบลสันกลาง ยาเสพติดและเกิดความรัก
ต าบลสันกลาง จากยาเสพติด จ านวน 18 หมู่บ้าน ความสามัคคี

4 อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 70,000      70,000      70,000      70,000      70,000      ร้อยละของจ านวน กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้และ ส านักงานปลัด
ในต าบลสันกลาง รวมทั้งทักษะการด าเนินชีวิต แก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ทักษะในการด าเนินชีวิต

5 โครงการร้อยรวมคน 3 วัย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม กลุ่มครอบครัวในชุมชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครอบคร้ว ครอบครัวในชุมชน กองการศึกษาฯ

สานสายใยรักแห่งครอบครัว ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเผยแพร๋ ต าบลสันกลาง ที่เข้าร่วมโครงการ ต าบลสันกลาง มีความรัก
ความรู้ แนะน าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น
ต่อสมาชิกในครอบครัว

6 ปรับปรุงและพัฒนาตลาด เพื่อส่งเสริมผลผลิตของเกษตร ปรับปรุงและพัฒนา 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละความพึงพอใจ สามารถช่วยเหลือเกษตร ส านักงานปลัด
ชุมชนในพื้นที่ต าบลสันกลาง ให้มีแหล่งจ าหน่าย ในพื้นที่ ตลาดชุมชนในพื้นที่ ของจ านวนเกษตรกร ให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า

ต าบลสันกลาง ต าบลสันกลาง ที่เข้ามาจ าแหน่าย ในพื้นที่ต าบลสันกลาง
ผลผลิต
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการ เด็กและสตรีในต าบลสันกลาง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าอบรม กลุ่มองค์กร/มีความเข้มแข็ง ส านักงานปลัด

และพัฒนาศักยภาพสตรี มีส่วนร่วมให้กลุ่มสตรีได้มีส่วน สร้างเครือข่ายสตรีให้มี
ต าบลสันกลาง ร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา จิตสาธารณะและพัฒนาสังคม

ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
8 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ กลุ่มพัฒนาสตรีใน 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      กิจกรรมวันแม่บรรลุ ประชาชนได้แสดงความจงรักภกัดี ส านักงานปลัด

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ รลึกถึง ต าบลสันกลาง วัตถุประสงค์ ภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิฯ

พระคุณแม่ การปลูกฝังความรัก และได้ระลึกถงึพระคุณแม่

ความอบอุ่นในครอบครัว

9 โครงการวันสตรีไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      จ านวนผู้เข้าอบรม เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ส านักงานปลัด
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ ในต าบลสันกลาง 18 หมู่บ้าน ในสังคมตระหนักถึงความส าคัญ

ร าลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ และบุคคลทั่วไป ของสตรีไทย

ของสตรี
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ ผู้สูงอายุ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    จ านวนผู้สูงอายมุีความรู้ ผู้สูงอายรูุ้สึกมีคุณค่าในสังคม ส านักงานปลัด

และให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ด้านกฎหมาย  สุขภาพ  ในต าบลสันกลาง และสามารถดูแลตัวเองได้ และสามารถดูแลตัวเองได้ดี

ต าบลสันกลาง นันทนาการ และอาหารส าหรับวยัสูงอายุ จ านวน 18 หมู่บ้าน ด้วย  3อ  มากขึ้น ยิง่ขึ้น

11 โครงการกายประสานใจมอบ เพือ่พัฒนาศักยภาพและสร้างระบบ ผู้สูงอาย/ุผู้พิกการ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้สูงอาย/ุ ผู้สูงอาย/ุผุ้พิการในสังคม ส านักงานปลัด
ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ การดูและกันและกันในชุมชนด้านสุขภาพ  ในต าบลสันกลาง ผู้พิการมีความรู้ ไม่ถูกทอดทิ้งและสามารถ

ในต าบลสันกลาง ให้แก่สูงอายแุละผู้พิการ จ านวน 18 หมู่บ้าน และสามารถดูแลตัวเองได้ ดูแลตัวเองและเพือ่นบ้านได้

12 โครงการพัฒนาและ เพือ่พัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผุ้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      ผู้สูงอายมุีความเข้มแข็ง ผู้สูงอายมุีความเข้มแข็ง ส านักงานปลัด
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ในต าบลสันกลาง ได้มีกิจกรรม ในต าบลสันกลาง มากขึ้น มากขึ้น

ในต าบลสันกลาง ด้านสุขภาพ จ านวน 18 หมู่บ้าน ลดอัตราการถูกทอดทิ้ง
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ เด็ก  เยาวชนและสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและสตรีมีความรู้ ลดปัญหาความรุนแรง ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับการพิทักษ์และ สิทธิเด็กและสตรีต าบลสันกลาง ในต าบลสันกลาง ในเร่ืองการพิทักษ์สิทธ ิ ในครอบครัว

คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 18 หมู่บ้าน กฎหมายคุ้มครองเด็ก เด็กและสตรีมีความรู้เร่ืองสิทธ ิ

ต าบลสันกลาง และสตรีมากขึ้น และการพิทักษ์สิทธมิากขึ้น

14 โครงการอบรมส่งเสริมและ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและให้ สตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีเข้าอบรมได้รับ สตรีมีความกล้าแสดงออก ส านักงานปลัด
พัฒนาศักยภาพสตรี ความรู้แก่สตรี ในเร่ืองของบุคลิคภาพ  ในต าบลสันกลาง การพัฒนาด้านบุคลิคภาพ ตามบาทบาทของตนเอง

ต าบลสันกกลาง บทบาทสตรี จ านวน 18 หมู่บ้าน ทุกคน

15 โครงการสตรีไทยใจอาสา ส่งเสริมสตรีไทยใจอาสา สตรีในต าบลสันกลาง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สตรีเข้าอบรมได้รับ สตรีมีความกล้าแสดงออก ส านักงานปลัด
พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชนต าบลสันกกลาง จ านวน 18 หมู่บ้าน การพัฒนาด้านบุคลิคภาพ ตามบาทบาทของตนเอง

ต าบลสันกกลาง ทุกคน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายมุีความรู้ ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในสังคม ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุต าบลสันกลาง ด้านกฎหมาย  สุขภาพ นันทนาการ   ในต าบลสันกลาง และสามารถดูแลตัวเองได้ และสามารถดูแลตัวเองได้ดี

และอาหารส าหรับวัยสูงอายุ ยิ่งขึ้น
17 โครงการโรงเรียนครอบครัว เพือ่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ครอบครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น ส านักงานปลัด

สานสายใยสู่ชุมชนต าบลสันกลาง เกิดความรักความอบอุ่น ในต าบลสันกลาง มีความเข้มแข็งและสร้าง เกิดความรักความเอาใจใส่
ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 18 หมู่บ้าน ภูมิคุมกันมากขึ้น ตามวถิีชฃุมชนอยา่งยัง้ยนื

ลดปัญหาความรุนแรง ลดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวได้มากขึ้น ในครอบครัวได้มากขึ้น
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ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการอบรมผู้น าและ เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เยาวชนและ ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงานปลัด

ประชาชนเพือ่ให้รับรู้เร่ือง ในชุมชน ส่งเสริมความรู้และสิทธิ ในพื้นที่ต าบลสันกลาง มีความรู้ความเข้าใจใน เกิดความรู้ความเข้าใจและ
หลักประชาธปิไตยสิทธแิละ และหน้าที่ในกฎหมาย/ เร่ืองกฎหมายสาธารณสุข น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
หน้าที่ในกฎหมาย/ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ ส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

19 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพือ่รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ ผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        จ านวนร้อยละของ ผู้สูงอายุได้แสดงออกซ่ึง ส านักงานปลัด
ของผู้สูงอายุต าบลสันกลาง ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ  แบบมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
กับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนผู้สูงอายุ จ านวน 18 หมู่บ้าน ประชุมประชาคม ในการร่วมคิดร่วมท าและ

การประชาพิจารณ์ ร่วมรับผลประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น

20 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและได้เรียนรู้ กลุ่มพัฒนาสตรี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มพัฒนาสตรี เกิความความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานปลัด
และส่งเสริมเรียนรู้ด้านอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม ในต าบลสันกลาง ในต าบลสันกลาง และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต
ตามแนวพระราชด าริและ แนวพระราชด าริและน าไปใช้ ประจ าวัน
ศูนย์ศิลปาชีพ ในชีวิตประจ าวัน

21 โครงการอบรมเพิ่ม เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลรักษา คณะกรรมการประปา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประปาหมู่บ้าน คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ส านักงานปลัด
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่บ้าน มีความรู้ในการดูแลรักษา
ประปาหมู่บ้าน ระบบประปาในหมู่บ้าน
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ ผู้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000      จ านวนร้อยละของประชาชน ประชาชนได้แสดงออกซ่ึง ส านักงานปลัด

ประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการจากประชาชน เช่น จ านวน 18 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา ในการร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับ

ท้องถิ่น อบต. การประชาพิจารณ์ ผลประโยชน์ในการพัฒนา

ท้องถิ่น
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ศิลปะ เพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จดักิจกรรมส่งเสริมอนุกรักษ์ฟืน้ฟู 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละของจ านวน ประเพณีวฒันธรรม กองการศึกษาฯ

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ให้สืบต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถิ่นอันดีงาม มีความพึงพอใจ

2 จดังานประเพณียีเ่ป็ง เพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จดังานประเพณีวนัลอยกระทง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร้อยละของจ านวน ประเพณีลอยกระทงได้รับ กองการศึกษาฯ
ประเพณีลอยกระทง ให้สืบต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน  โดยมีความเป็นเอกลักษณ์ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ การอนุรักษ์สืบต่อไป

ต าบลสันกลาง มีความพึงพอใจ
3 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี เพือ่อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ร้อยละของจ านวน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กองการศึกษาฯ

แห่เทียนพรรษาต าบลสันกลาง ให้คงอยูต่่อไป และเผยแพร่ แห่เทียนพรรษา ของต าบลสันกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอนุรักษ์
ศิลปะการท าเทียน มีความพึงพอใจ

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ เพือ่สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา เยาวชนและประชาชน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของจ านวน เยาวชนและประชาชน ส านักงานปลัด
ประชาชนต าบลสันกลาง ของเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ผู้เข้าร่วมโครงการ ในต าบลสันกลาง มีร่างกาย กองการศึกษาฯ
ต่อต้านยาเสพติด ต าบลสันกลาง มีความพึงพอใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์และท าให้

ห่างไกลจากยาเสพติด
5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วฒันธรรม เพือ่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา สนับสนุนงบประมาณแก่ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของจ านวน ชาวเขาในต าบลสันกลาง ศรช.ผาแดง

และประเพณีชนเผ่า ต าบลสันกลาง ของชาวเขาบ้านอาข่าผาแดง ศูนยก์ารเรียนชุมชนฯผาแดงและ นักเรียนที่เข้าร่วม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศรช.ลีซอปางกอก
และบ้านลีซอปางกอก ศูนยก์ารเรียนชุมชนฯ มีความพึงพอใจ และเกิดความรักความสามัคคี กองการศึกษาฯ

บ้านลีซอปางกอกในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาชนเผ่า 
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของจ านวน ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรมร่วมกัน ส านักงานปลัด 

กลุ่มผู้สูงอายใุนต าบลสันกลาง ของผู้สูงอาย ุให้มีสุขภาพร่างกาย การออกก าลังกายให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายเุข้าร่วม และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กองการศึกษาฯ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ที่แข็งแรง ในต าบลสันกลาง ทั้ง 18 หมู่บ้าน ออกก าลังกาย

มีความพึงพอใจ
7 โครงการจดักิจกรรมวนัปิยมหาราช เพือ่แสดงความจงรักภักดี อุดหนุนงบประมาณแก่ 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 จ านวนโครงการ ประชาชนได้แสดงความ  - ส ำนักงำนปลัด

ส านีกในพระมหากรุณาธคุิณ ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ จงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงมี  - กองกำรศึกษำ
พระมหากรุณาธคุิณอันยิง่ใหญ่  - ที่ท ำกำรปกครองอ.พำน

8 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณแก่ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จ านวนโครงการ ประชาชนได้แสดงความ  - ส ำนักงำนปลัด
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส และแสดงความจงรักภักดี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ จงรักภักดีต่อพระองค์  - กองกำรศึกษำ
วนัคล้ายวนัสวรรคตของ รวมทั้งส านีกในพระมหา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธคุิณ  - ที่ท ำกำรปกครอง
สมเด็จพระศรีนครินทรา กรุณาธคุิณ อันยิง่ใหญ่ อ ำเภอพำน
บรมราชชนนี (งานพิธทีานหา
แม่ฟ้าหลวง)

9 โครงการสืบสานวฒันธรรม เพือ่เป็นการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 จ านวนโครงการ ประชาชนได้อนุรักษ์  - ส ำนักงำนปลัด
ประเพณีสงกรานต์ (ปีใ๋หม่เมือง) วฒันธรรม ประเพณี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ ศิลปวฒันธรรม  - กองกำรศึกษำ

อันดีงามของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  - ที่ท ำกำรปกครอง
ให้คงอยูต่ลอดไป ของชาวล้านนาไวสื้บทอด อ ำเภอพำน

ต่อลูกหลานในอนาคต
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณแก่ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษา  - ส ำนักงำนปลัด

และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส และแสดงความจงรักภักดี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ เชิดชูสถาบัน  - กองกำรศึกษำ
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ พระมหากษัตริย์  - ที่ท ำกำรปกครอง
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา และแสดงความสามัคคีของ เป็นที่เคารพ ศรัทธา อ ำเภอพำน
บรมราชชนนี (งานพิธไีหวส้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ของประชาชนชาวไทย
แม่ฟ้าหลวง) สืบไป

11 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณแก่ 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษา  - ส ำนักงำนปลัด
และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาส และแสดงความจงรักภักดี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ เชิดชูสถาบัน  - กองกำรศึกษำ
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ พระมหากษัตริย์  - ที่ท ำกำรปกครอง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว และแสดงความสามัคคีของ เป็นที่เคารพ ศรัทธา อ ำเภอพำน

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ของประชาชนชาวไทย
สืบไป

12 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพือ่เป็นการแสดง อุดหนุนงบประมาณแก่ 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษาเชิดชู  - ส ำนักงำนปลัด
และถวายสดุดี เนื่องในวนัคล้าย ความจงรักภักดี ส านึกใน ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ สถาบันพระมหากษัตริย์  - กองกำรศึกษำ
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระมหากรุณาธคุิณและ เป็นที่เคารพ ศรัทธา  - ที่ท ำกำรปกครอง
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล แสดงความสามัคคีของ ของประชาชนชาวไทย อ ำเภอพำน
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่า สืบไป
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนความรู้และ จดักิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของจ านวน ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น ส านักงานปลัด

ข่วงวฒันธรรมพืน้บ้านล้านนา พัฒนาคุณภาพชีวติให้กับ ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเผยแพร่และ

ผู้สูงอายใุนต าบลสันกลาง ในต าบลสันกลาง มีความพึงพอใจ อนุรักษ์ไว้

และอนุรักษ์ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป

ชั่วลูก ชั่วหลาน

14 โครงการจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณแก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนโครงการ ประชาชนได้แสดงความ  - ส ำนักงำนปลัด

ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม และแสดงความจงรักภักดี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ จงรักภักดีต่อพระองค์  - กองกำรศึกษำ

พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ รวมทั้งส านีกในพระมหา ที่ทรงมีพระมหากรุณาธคุิณ  - ที่ท ำกำรปกครอง

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี กรุณาธคุิณ อันยิง่ใหญ่ อ ำเภอพำน

พันปีหลวงและกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ
15 โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวนัคล้าย เพือ่เป็นการแสดงความจงรัก ส่วนราชการ อปท. ก านัน 2,250       2,250       2,250       2,250       2,250       จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษา  - ส ำนักงำนปลัด

วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ภักดีส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจน 1 โครงการ เชิดชูสถาบัน  - กองกำรศึกษำ
ชนกาธเิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และแสดงความสามัคคีของ พ่อค้า คหบดี และประชาชน พระมหากษัตริย์  - ที่ท ำกำรปกครอง
บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกหมู่เหล่าในพืน้ที่ อ.พาน เป็นที่เคารพ ศรัทธาของ อ ำเภอพำน

ร่วมประกอบพิธเีทิดพระเกียรติ ประชาชนชาวไทยสืบไป
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต     2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการจดักจิกรรมวันพระบาทสมเด็จ เพือ่เป็นการแสดงความจงรัก อดุหนุนงบประมาณแก่ 2,000         2,000         2,000         2,000         2,000         จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษาเชิดชู  - ส ำนักงำนปลัด

พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและ ภกัดีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีท่ าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ สถาบันพระมหากษัตริย์  - กองกำรศึกษำ

วันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์ และแสดงความสามคัคีของ เป็นทีเ่คารพ ศรัทธา  - ทีท่ ำกำรปกครอง

ประชาชนทุกหมูเ่หล่า ของประชาชนชาวไทย อ ำเภอพำน

สืบไป

17 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย เพือ่ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม อุดหนุนงบประมาณแก่ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนโครงการ ประชาชนมีการอนุรักษ์  - ส ำนักงำนปลัด

มหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงรายขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ ศิลปวฒันธรรม  - กองกำรศึกษำ

ของชาวล้านนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  - ที่ท ำกำรปกครอง

ของชาวล้านนาไวสื้บทอด อ ำเภอพำน

ต่อลูกหลานในอนาคต

18 โครงการจัดงานข้าวใหม่ปลามัน เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อุดหนุนงบประมาณแก่ 18,500     18,500     18,500     18,500     18,500     จ านวนโครงการ เพือ่สร้างรายได้ ให้กับประชาชน  - ส ำนักงำนปลัด

และมหกรรมของดีอ าเภอพาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ ในพืน้ที่อ าเภอพาน ช่วยกระตุ้น  - กองกำรศึกษำ

ในพืน้ที่อ าเภอพาน เศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น  - ที่ท ำกำรปกครอง

และเผยแพร่ประชาสัมพันธเ์กี่ยว อ ำเภอพำน

กับอ าเภอพาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เพือ่เป็นการแสดง อุดหนุนงบประมาณแก่ 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 จ านวนโครงการ เป็นการด ารงรักษาเชิดชู  - ส ำนักงำนปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ความจงรักภักดี ส านึกใน ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1 โครงการ สถาบันพระมหากษัตริย์  - กองกำรศึกษำ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระมหากรุณาธคุิณและ เป็นที่เคารพ ศรัทธา  - ที่ท ำกำรปกครอง

แสดงความสามัคคีของ ของประชาชนชาวไทย อ ำเภอพำน
ประชาชนทุกหมู่เหล่า สืบไป

20 โครงการข่วงวัฒนธรรมอ าเภอพาน เพือ่การอนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบทอด อุดหนุนงบประมาณแก่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนโครงการ ได้อนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบทอด  - ส ำนักงำนปลัด

ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทาง ส านักงานสภาวฒันธรรมอ าเภอพาน 1 โครงการ ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทาง  - กองกำรศึกษำ
วฒันธรรมท้องถิ่นล้านนาให้คง วฒันธรรมท้องถิ่นล้านนาให้คง  - สภำวฒันธรรม
สืบไป สืบไป อ ำเภอพำน

21 โครงการแห่ธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ เพือ่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนและเยาวชนในพืน้ที่สันกลาง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนโครงการ เยาวชนและประชาชน ได้รู้จกัประเพณี - กองกำรศึกษำ
พระธาตุดอนมูล และประชาชน ได้รู้จกัประเพณี และประชาชนในพืน้ที่ข้างเคียงที่มา 1 โครงการ อันดีงามของท้องถิ่น และเพือ่ความ

อันดีงามของท้องถิ่น และเพือ่ความ ร่วมงาน สามัคคีระหวา่งหมู่บ้านทั้งในต าบล
สามัคคีระหวา่งหมู่บ้านทั้งในต าบล สันกลางและต าบลข้างเคียง ในการ
สันกลางและต าบลข้างเคียง ในการ ร่วมกิจกรรมโดยดีประเพณีทาง
ร่วมกิจกรรมโดยดีประเพณีทาง พุทธศาสนาเป็นจดุศูนยก์ลางและ
พุทธศาสนาเป็นจดุศูนยก์ลางและ สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ
สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ให้คงสืบต่อไป
ให้คงสืบต่อไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
        2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการสรงน้ าพระธาตุดอนมูล เพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จดักิจกรรมสรงน้ าพระธาตุดอนมูล 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ านวนโครงการ ประเพณีวฒันธรรมของ ส่วนการศึกษาฯ

ให้สืบต่อไป ชั่วลูก ชั่วหลาน 1 โครงการ ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์

23 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนการศึกษาฯ

ภูมิปัญญาแก่ผู้น าและประชาชน ให้สืบต่อไป  ชั่วลูก  ชั่วหลาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน โครงการ ได้รับการอนุรักษ์
24 อบรมธรรมะพระธรรมและธรรมะสัญจร  เพื่อส่งเสริมธรรมะพระธรรม จัดกิจกรรมอบรมธรรมะพระธรรม 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม ท ำให้เพิ่มพูนควำมรู้ ส่วนการศึกษาฯ

แก่พระภิกษุสำมเณร อุบำสก พระภิกษุสามเณรและประชาชน และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุสำมเณร ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง ด้ำนศำสนำและปฏิบัติธรรม
อุบำสิกำ ประชำชน ในต าบลสันกลาง อุบำสก อุบำสิกำ ประชำชนในต ำบล เพิ่มมำกขึ้น ได้ถูกต้อง

25 วิถีธรรม  วิถีไทย เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของคนไทย ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลสันกลาง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ท ำให้คนไทยด ำเนินชีวิต ส่วนการศึกษาฯ

สู่วิถีพอเพียง คู่ธรรมะ เป็นแนวทำง จ านวน 18 หมู่บ้าน กิจกรรม โดยใช้ธรรมะเป็นแนวทำง
กำรด ำเนินชีวิตสู่วิถีพอเพียง กำรด ำเนินชีวิตสู่วิถีพอเพียง

26 โครงกำรปรำชญ์ผู้เฒ่ำสอนหลำน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญำ เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุกคน  10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละของเด็ก เด็กได้เรียนรู้ปรำชญ์  ภูมิปัญญำ ส่วนการศึกษาฯ

ท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท้องถิ่นที่ดีจำกชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

27 โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพือ่เป็นการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนโครงการ ประชาชนได้อนุรักษ์  - ส ำนักงำนปลัด

วฒันธรรม ประเพณี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเฃียงราย 1 โครงการ ศิลปวฒันธรรม  - กองกำรศึกษำ

อันดีงามของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  - อบจ.เชียงรำย

ให้คงอยูต่ลอดไป ของชาวล้านนาไวสื้บทอด

ต่อลูกหลานในอนาคต 31

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.9 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับ จัดสรรเบี้ยยังชีพ 16,000,000  16,000,000  16,000,000  16,000,000  16,000,000  จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ให้ผู้สูงอายุตาม ได้รับเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ ลดปัญหา

หลักเกณฑ์ที่ ครบทุกคนตาม สังคมในพื้นที่

กฎหมายก าหนด ประกาศฯ ของ อบต.

2 สงเคราะห์เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ 450,000      450,000      450,000      450,000      450,000      จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดเชื้อได้รับ ส านักงานปลัด

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับเบี้บยังชีพ การสงเคราะห์

อัตรา 500 บาทต่อเดือน ครบทุกคนตาม ลดภาระของสังคม

ประกาศฯ ของ อบต.

3 สงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับ จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ 2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   จ านวนผู้พิการ ผู้พิการได้รับ ส านักงานปลัด

ผู้พิการ กับผู้พิการในอัตรา ได้รับเบี้บยังชีพ การสงเคราะห์

800 บาทต่อเดือน ครบทุกคนตาม

ประกาศฯ ของ อบต.

4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือประสบภัย 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      จ านวนผู้ประสบภัย ราษฎร ผู้ประสบภัย ส านักงานปลัด

ทางธรรมชาติใน ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ทางธรรมชาติ เช่น ที่ได้รับการช่วยเหลือ และผู้ด้อยโอกาส

ต าบลสันกลาง เช่น อุทกภัย วาตภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย มีความพึงพอใจ ในพื้นที่ได้รับความ

อัคคีภัยและภัยด้านพืช ฯลฯ และภัยด้านพืช ฯลฯ ช่วยเหลือเบื้องต้น

ตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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 ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั
    2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2.9 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างสวัสดิการและพัฒนา สมทบงบประมาณแก่ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละของจ านวนสมาชิก คนในชุมชนได้รับการ ส านักงานปลัด

ชุมชนต าบลสันกลาง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มีความพึงพอใจในการ จัดสวัสดิการและพัฒนา
เช่น การจัดสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย ต าบลสันกลางเพื่อด าเนิน ด าเนินงาน คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
เป็นต้น การเกี่ยวกิจกรรมของ

กองทุนฯ
6 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อบริหารและจัดการระบบ สมทบกองทุนหลักประกัน 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      ความพึงพอใจของแต่ละ ประชาชนในเขตพื้นที่ ส านักงานปลัด

ต าบลสันกลาง หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สุขภาพต าบลสันกลาง โครงการ/กิจกรรม ได้รับการบริการด้านการ กองทุนหลัก
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ในการด าเนินกิจกรรม จัดหลักประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการสาธารณสุข ต าบลสันกลาง

และอนามัย
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพือ่พัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า - - - 250,000    - พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ พื นที่การเกษตรมากกว่า กองช่าง

ห้วยลุงนุช หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง จดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ ห้วยลุงนุช หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง อย่างเพียงพอ 1,000 ไร่ มีน ้าใช้

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด อย่างเพียงพอ

2 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จดัหาแหล่งน ้าและ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000    - - พื นที่การเกษตร พื นที่การเกษตร ไม่น้อยกว่า กองช่าง

ประตู ปิด เปิด ซอย 5 พัฒนาระบบการจดัการน ้า ประตู ปิด เปิด ซอย 5 มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ 2,000 ไร่ และประชาชน และหน่วยงานอื่น

หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า อยา่งเป็นระบบ ให้มีน ้าใช้ หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า ประมาณ 200 ครัวเรือน ที่รับผิดชอบ

ส้าหรับการเกษตรและ การอุปโภค ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด มีน ้าส้าหรับการเกษตรและ

บริโถคอยา่งเพียงพอ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

3 ก่อสร้างฝายน ้าล้น สายก่อดยาว เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้น สายก่อดยาว - - - - 200,000    ความพึงพอใจของ พื นที่การเกษตร ประมาณ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า เกษตรกรมีน ้าใช้ 1,000 ไร่ มีน ้าใช้อย่าง

ยิ่งขึ น ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด อย่างเพียงพอ เพียงพอตลอดปี

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง - - - 50,000      แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 มีแหล่งท่องเที่ยวส้าหรับ กองช่าง

หนองถ ้า - หนองผา หนองถ ้า - หนองผาให้สวยงาม ท่องเที่ยวหนองถ ้า - หนองผา ได้รับการปรับปรุง ศึกษาค้นคว้าในท้องถิ่น

หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า หมู่ที่ 3 บ้านถ ้า

ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

5 ก่อสร้างฝายน ้าล้าเหมือง เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ก่อสร้างฝายน ้าล้าเหมือง - - - - 280,000    พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ พื นที่การเกษตรมากกว่า กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน อย่างเพียงพอ 1,000 ไร่ มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ปรับปรุงแหล่งน ้าห้วยปางตอก เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ปรับปรุงแหล่งน ้าห้วยปางตอก - - - - 280,000    พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ พื นที่การเกษตรมากกว่า กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา อย่างเพียงพอ 1,000 ไร่ มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ
ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด

7 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต - - - - 280,000    ร้อยละหรือจ้านวน สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
รูปตัววี ห้วยต้นผึ ง ของชุมชน รูปตัววี ห้วยต้นผึ ง ครัวเรือนประชาชน น ้าท่วมขังในพื นที่ชุมชน
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา มีปัญหาน ้าท่วมขังลดลง

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
8 ก่อสร้างฝายน ้าล้น ห้วยแม่หนาดเพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร กอ่สร้างฝายน ้าล้นล้าหว้ยแมห่นาด - - - - 280,000    พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ พื นที่การเกษตรมากกว่า กองช่าง

หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ เขตพื นที่บ้านป่าข่าดอนชัย อย่างเพียงพอ 1,000 ไร่ มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ
หมู่ที่ 14 จ้านวน 4 แห่ง 

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด

9 ก่อสร้างรางส่งน ้าคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ก่อสร้างรางส่งน ้าคอนกรีต 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ เกษตรกรในพื นที่ต้าบลสันกลาง กองช่าง
เข้าพื นที่การเกษตร ในพื นที่ต้าบล จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ เข้าพื นที่การเกษตร อย่างเพียงพอ มีน ้าใช้ในการเกษตร
สันกลาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ในพื นที่ต้าบล อย่างเพียงพอ

สันกลาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

10 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การ - - 300,000    - - พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ เกษตรกรในพื นที่ต้าบลสันกลาง กองช่าง
และอุปโภคบริโภค จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ เกษตรและอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ มีน ้าใช้ในการเกษตร
ในพื นที่ต้าบลสันกลาง พื นที่ต้าบลสันกลาง อย่างเพียงพอ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ขุดสระกักเก็บน ้าเพื่อการเกษตร เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า และบริหาร ขุดสระกักเก็บน ้าเพือ่การเกษตร - - 100,000    - - พื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ เกษตรกรในพื นที่ต้าบลสันกลาง กองช่าง

ในพื นที่ต้าบลสันกลาง จัดการน ้าอย่างเป็นระบบ ในพื นที่ต้าบลสันกลาง อย่างเพียงพอ มีน ้าใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 อย่างเพียงพอ

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด

12 ขุดลอกล้าเหมือง คู คลองส่งน ้า เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน ้า ขุดลอกล้าเหมือง คู คลองส่งน ้า 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    เกษตรกรมีน ้าใช้ ระบบการส่งน ้าไหลสะดวกและ กองช่าง
ในพื นที่ต้าบลสันกลาง เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ในพื นที่ต้าบลสันกลาง อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีน ้าใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ยิ่งขึ น หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 อย่างเพียงพอตลอดปี

ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
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 ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างรางส่งน ้าคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าและ ก่อสร้างรางส่งน ้าคอนกรีต - - - - 500,000    พื นที่การเกษตร พื นที่การเกษตร ชลประทาน

เข้าพื นที่การเกษตร บริหารจัดการน ้าอย่าง เข้าพื นที่การเกษตร มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ มากกว่า100 ไร่ กองช่าง
หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย เป็นระบบ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ

2 ก่อสร้างล้าเหมืองคอนกรีต เพื่อให้มีน ้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ก่อสร้างล้าเหมืองคอนกรีต - - - - 500,000    จ้านวนเกษตรกร เกษตรกรน ้าไว้ใช้ ชลประทาน
ล้าเหมืองเข้าพื นที่การเกษตร อย่างเพียงพอ ล้าเหมืองเข้าพื นที่การเกษตร มีน ้าใช้ในการเกษตร ท้าการเกษตร กองช่าง
หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนประชาชน สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ส านักงานปลัด

แหล่งท่องเที่ยวน  าพุเยน็   ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใน ที่เข้ามาท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ในต าบลสันกลางให้มี ต าบลสันกลาง

ความสวยงามและน่าท่องเที่ยว

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนประชาชน สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ส านักงานปลัด

หนองถ  า-หนองผา และ ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใน ที่เข้ามาท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

พระธาตุบุญยืน หมู่ที่ 3 บ้านถ  า ในต าบลสันกลางให้มี ต าบลสันกลาง

ความสวยงามและน่าท่องเที่ยว

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนประชาชน สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ส านักงานปลัด

อ่างเก็บน  าห้วยผาแดง ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใน ที่เข้ามาท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ในต าบลสันกลางให้มี ต าบลสันกลาง

ความสวยงามและน่าท่องเที่ยว
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สถานีเกษตรวิถีพอเพียง เพือ่ส่งเสริมการก าจดัศัตรูพืช ออกหน่วยเคล่ือนที่สาธติ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000   ร้อยละของจ านวน เกษตรกรได้รับความรู้และ ส านักงานปลัด

แบบปลอดสารเคมีแก่เกษตรกร การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและ เกษตรกรผู้เข้าร่วม น าไปปรับใช้กับการประกอบ

ไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรกร โครงการมีความพึงพอใจ อาชีพเกษตรกรรมได้

2 ส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนท าการ ฝึกอบรมให้ความแก่ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ร้อยละของจ านวน เกษตรกรได้รับความรู้และ ส านักงานปลัด

พอเพียงในต าบลสันกลาง เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจ ครัวเรือนที่เข้าร่วม น าไปปรับใช้กับการประกอบ

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ตามแนวพระราชด าริ พอเพียงตามแนวพระราชด าริ โครงการมีความพึงพอใจ อาชีพเกษตรกรรม

แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริ

3 ลดต้นทุนการผลิตและ เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000     ร้อยละของจ านวน ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิม่ ส านักงานปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ความเข้าใจและสามารถลดต้นทุน จ านวน 1 คร้ัง 1 วนั เกษตรกรผู้เข้าร่วม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การผลิตได้ โดยใช้เมล็ดข้าว โครงการ และส่ิงแวดล้อม

ปุย๋เคมีและสารเคมีป้องกันก าจดั

ศัตรูพืชอยา่งถูกต้องตาม

หลักวชิาการ

4 ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ เกษตรกรมีความรู้และสามารถ พืน้ที่ต าบลสันกลาง 18 หมู่บ้าน 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000     จ านวนเกษตรกร สามารถควบคุมการระบาด ส านักงานปลัด

สร้างระบบเตือนภัยศัตรูพืช บริหารจดัการศัตรูพืชได้ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ของศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี

อยา่งถูกต้องและลดการใช้ น าไปปฏิบัติจริง ก าจดัศัตรูพืช มีรายได้เพิม่ขึ้น

สารเคมีก าจดัศัตรูพืช
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน เพือ่ส่งเสริมให้มีการผลิต สร้างโรงผลิตพลังงานทดแทนและ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000   จ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม สามารถลดการใช้พลังงาน ส านักงานปลัด

และพลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทนและการผลิต พลังงานชีวมวล จ านวน 1 แห่ง โครงการฯ ประเภทน้ ามัน ก๊าซ ฯ โดย

พลังงานชีวภาพ ตามแบบ อบต.สันกลาง การใช้พลังงานทดแทน

ที่ผลิตได้

6 ขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000   จ านวนประชาชน ประชาชนมีที่ดินท ากิน  - ส านักงานปลัด

มีที่ดินท ากิน ที่เข้าร่วมโครงการ  - กองช่าง

 - ส านักงานที่ดิน

จงัหวดัเชียงราย

7 โครงการอบรมการผลิตเชื้อรา เพือ่ให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจดัการ สถานีเกษตรยอ่ย 8 สาขา และ 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ วธิกีาร ส านักงานปลัด

ก าจัดศัตรูพืช เกษตรโดยชีววธิ ีและลดต้นทุน สถานีเหลัก ครอบคลุมพืน้ที่ จดัการศัตรูพืชโดยชีววธิ ีและ

การผลิต 18 หมู่บ้าน 230 คน ลดต้นทุนการผลิตได้จริง

8 โครงการอบรมถ่ายทอด เพือ่ให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจดัการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ วธิกีาร ส านักงานปลัด

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรโดยชีววธิ ีและลดต้นทุน ในต าบลสันกลาง จดัเก็บเมล็ดพันธุ์เพือ่

เพื่อลดต้นทุน การผลิต ลดต้นทุนการผลิตได้จริง

9 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการ เพือ่ให้เกษตรกรเข้าใจถึงการจดัการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ วธิกีาร ส านักงานปลัด

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรโดยชีววธิ ีและลดต้นทุน ในต าบลสันกลาง จดัเก็บเมล็ดพันธุ์เพือ่

การผลิต ลดต้นทุนการผลิตได้จริง
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการอบรมการท า em ball เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลา 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ ส านักงานปลัด

เพื่อบ าบัดน้ าเสีย มีความเข้าใจในการบ าบัดน้ าเสีย สามารถน ามาใช้บ าบัดน้ าเสียได้  

11 โครงการอบรมท าปุ๋ยหมัก เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ กลุ่มเกษตรกรในต าบลสันกลาง 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ ส านักงานปลัด

จากเศษวัสดุเหลือใช้ มีความเข้าใจในการท าปุย๋หมัก ในการท าปุย๋หมักจากเศษวสัดุ 

ทางการเกษตรเพื่อลด จากเศษวสัดุเพือ่ลดต้นทุนการผลิต เพือ่ลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น

ต้นทุนการผลิต
12 โครงการอบรมการผลิต เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ กลุ่มวสิาหกิจชุมฃนในต าบล 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ ส านักงานปลัด

ผักปลอดภัยตามความต้องการ มีความเข้าใจในการผลิตผัก สันกลาง ในการผลิตผักปลอดภัย และ

ของตลาด ปลอดภัยตามความต้องการ ช่วยลดการใช้สารเคมี

ของตลาด ทางการเกษตรและลดสาร

ปนเปือ้นจากการตกค้าง 

ในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต

13 โครงการอบรมและตรวจวิเคราะห์ เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ กลุ่มวสิาหกิจชุมฃนในต าบล 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ ส านักงานปลัด

คุณภาพดิน มีความเข้าใจในการใช้ปุย๋เคมี สันกลาง มีความเข้าใจในการใช้ปุย๋เคมี

ปุย๋อินทรีย ์และสารปรับปรุงดิน ปุย๋อินทรีย ์และสารปรับปรุงดิน

อยา่งถูกวธิลีดต้นทุนการผลิต อยา่งถูกวธิลีดต้นทุนการผลิต

มากยิง่ขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือ่สนองพระราชด าริสมเด็จ ประชาชน ในพืน้ที่ต าบลสันกลาง 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ผลส าเร็จจากการ มีผลส าเร็จจากการด าเนินงาน ส านักงานปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระเทพฯ เพือ่สนับสนุนโครงการ ด าเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูล เป็นศูนยข์้อมูลพันธกุรรมพืช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อนุรักษ์พันธกุรรมพืชในกิจกรรม พันธุกรรมพืช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่างๆ ตามพระราชด าริ

สยามบรมราชกุมารี

15 โครงการอบรมสถานกีู้ชีพปลา เพือ่ใหเ้กษตรกรผู้เล้ียงปลาในต าบล เกษตรกรผู้เล้ียงปลา 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000     ร้อยละของจ านวน เกษตรกรผู้เล้ียงปลาในต าบลสันกลาง ส านักงานปลัด

สันกลางมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ ในต าบลสันกลาง เกษตรกรผู้เข้าร่วม มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้

ตอนขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงาน โครงการมีความพึงพอใจ ตอนขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงาน

ราชการและการใช้เทคโนโลยเีขา้มาเพิม่ ราชการและการใช้เทคโนโลยเีขา้มาเพิม่

ประสิทธืภาพในการผลิต ประสิทธืภาพในการผลิต

16 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ พื้นที่เป้าหมาย 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ร้อยละของจ านวน เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ ส านกังานปลัด

การจัดการขยะมูลฝอย ขยะมลูฝอยในพืน้ที ่ลดงบประมาณ ต าบลสันกลาง ผู้เข้าร่วมโครงการ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณ

และขยะอื่นๆ เพือ่การจดัการขยะมลูฝอยและการแกไ้ข มีความพึงพอใจ เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไข

ปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลมาจากขยะ ปญัหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเปน็ผลมาจากขยะ

มพีิษ และส่ิงปฏกิลูต่างๆ มีพิษ และส่ิงปฏกิูลต่างๆ

17 โครงการขยายพื้นที่เก็บน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร เพิ่มประสิทธภิาพการกักเก็บน้ า องค์การบริหารส่วน

ส ารองในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอต่อ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ ส ารองในช่วงฤดูแล้งใหเ้พียงพอต่อ จังหวดั, อปท., สถานี

ภาคการเกษตร ภาคการเกษตร พัฒนาที่ดินจังหวดั

เชียงราย,โครงการ

ชลประทานเชียงราย
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18  โครงการขยายพื้นที่คลอง 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน อปท., สถานีพัฒนา

ส่งน้ าคอนกรีตจากแหล่งน้ า น้ าในพื้นที่ท าเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ได้รับผลประโยชน์ น้ าในพืน้ทีท่ าเกษตร ทีดิ่นจงัหวัดเชียงราย

สายหลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ การเกษตรต าบลสันกลาง 2.เพิม่ประสิทธิภาพในการ โครงการชลประทาน

บริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์ บริหารจดัการน้ าใหเ้กดิประโยชน์ เชียงราย

สูงสุด สูงสุด

19 โครงการพัฒนาคลองส่งน้ า 1.เพือ่เชื่อมต่อให้มีประสิทธภิาพใน ให้ครอบคลุมพื้นที่ 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.เชื่อมต่อใหม้ปีระสิทธิภาพใน  -องค์การบริหารส่วน

หรือสร้างระบบส่งน้ าด้วยท่อ การกระจายน้ าเข้าสู่พืน้ที่การเกษตร การเกษตรทุกหมู่บ้าน ที่ได้รับผลประโยชน์ การกระจายน้ าเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร จงัหวัดเชียงราย

เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตร อยา่งทั่งถึงทุกหมู่บ้านเข้าสู่พืน้ที่ อยา่งทัง่ถงึทุกหมูบ่้านเขา้สู่พืน้ที่  -อปท

พื้นที่เป้าหมาย การเกษตร การเกษตร  -โครงการชลประทาน

2.เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน 2.แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน เชียงราย

น้ าในพืน้ที่ท าการเกษตร น้ าในพืน้ทีท่ าการเกษตร

3.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ 3.เพิม่ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการน้ าให้เกิดประโยชน์ บริหารจดัการน้ าใหเ้กดิประโยชน์

สุงสุด สุงสุด

20 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า เพื่อสร้างแหล่งน้ าต้นทุนภาค พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร สร้างแหล่งน้ าต้นทุนภาค  -สถานีพัฒนาทีดิ่น

ขนาดเล็กในไร่นา การเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่ภาคการเกษตรต าบล ที่ได้รับผลประโยชน์ การเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง จงัหวัดเชียงราย

สันกลาง  -สภาเกษตรกร

จงัหวัดเชียงราย

43

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 สร้างสถานีสูบน้ าบาดาล เพื่อสร้างระบบการส่งน้ าเข้าพื้นที่ พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร สร้างระบบการส่งน้ าเข้าพื้นที่  อปท., สถานีพัฒนา

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ภาคการเกษตรต าบล ที่ได้รับผลประโยชน์ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทีดิ่นจงัหวัดเชียงราย

พร้อมระบบส่งน้ าด้วยระบบ สันกลาง โครงการชลประทาน

ท่อแรงดัน เชียงราย , สภา

เกษตรกรจงัหวัด

เชียงราย 

22 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า 1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.พัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร องค์กรปกครองส่วน

ห้วยลุงนุช หมู่ที่ 1 จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ห้วยลุงนุช หมู่ที่ 1 ที่ได้รับผลประโยชน์ จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ท้องถิน่

2.เพื่อที่การเกษตรมีน้ าให้อย่าง 2.การเกษตรมีน้ าให้อย่าง
เพียงพอ เพียงพอ 

23 ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 2 1.เพื่อรับปรับปรุงระบบการส่งน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 2 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.ปรับปรับปรุงระบบการส่งน้ า องค์กรปกครองส่วน

เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับผลประโยชน์ เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพท้องถิน่

ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น
2.ระบบส่งน้ าไหลสะดวกและ 2.ระบบส่งน้ าไหลสะดวกและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี อย่างเพียงพอตลอดปี
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อมีแหล่งน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปีเพื่อ พื้นที่ในต าบลสันกลาง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร มีแหล่งน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปีเพื่อ อปท., สถานีพัฒนา

ในหมู่บ้าน ระบบเปิด แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร ที่ได้รับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร ทีดิ่นจงัหวัดเชียงราย,

เพื่อสร้างแหล่งน้ าต้นทุนภาค เพื่อสร้างแหล่งน้ าต้นทุนภาค โครงการชลประทาน

การเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง การเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง เชียงราย,สถานี

เกษตรกรจงัหวัด

เชียงราย

25 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 1.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง พื้นที่ในต าบลสันกลาง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.ป้องกันน้ าท่วมขัง อปท., สถานัพัฒนา

ระบบปิด 2.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ชั้นใต้ดิน ที่ได้รับผลประโยชน์ 2.กักเก็บน้ าไว้ชั้นใต้ดิน ทีดิ่นจงัหวัดเชียงราย,

3.เพื่อเกิดความชุ่มชื่นของดิน 3.เกิดความชุ่มชื่นของดิน โครงการชลประทาน

เชียงราย , สภา

เกษตรกรจงัหวัด

เชียงราย

26 โครงการส ารวจรางวัดที่ดิน 1.เพื่อบรรเทาปัญหาไม่มีเอกสาร พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.บรรเทาปัญหาไม่มีเอกสาร  -สภาเกษตรกร

ที่ตกส ารวจรางวัด สิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ สิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร จงัหวดัดเชียงราย

2.เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์การให้ 2.เกษตรกรได้รับสิทธิ์การให้  -กรมทีดิ่น

ความช่วยเหลือตามนโยบาย ความช่วยเหลือตามนโยบาย
ภาครัฐ ภาครัฐ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการสนับสนุนปัจจัย เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการ พื้นที่ในต าบลสันกลาง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร การช่วยลดต้นทุนการ  -กรมส่งเสริม

การผลิต ผลิตให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลประโยชน์ ผลิตให้แก่เกษตรกร เกษตรกร

 -องค์การบริหารส่วน

ท้องถิน่

28 โครงการสร้างกลุ่มเครือข่าย 1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ พื้นที่ในต าบลสันกลาง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ การส่งเสริม

รายสินค้าให้เข้มแข็ง และให้ รวมกลุ่มการผลิต การแปรรูป ที่ได้รับผลประโยชน์ รวมกลุ่มการผลิต การแปรรูป การเกษตร,

รัฐส่งเสริมสนับสนุนด้าน และการตลาด ให้เกษตรกรได้มี และการตลาด ให้เกษตรกรได้มี กรมส่งเสริมสหกรณ์,

งบประมาณในการจัดต้ัง อ านาจในการต่อรองด้านราคา อ านาจในการต่อรองด้านราคา สภาเกษตรกรจงัหวัด

สินค้าเกษตร สินค้าเกษตร เชียงราย

2.เพื่อมีตลาดเข้ามารองรับสินค้าที่ 2.มีตลาดเข้ามารองรับสินค้าที่
มีปริมาณตามความต้องการของ มีปริมาณตามความต้องการของ
ตลาด ตลาด

29 โครงการอบรมส่งเสริมด้าน 1.เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนา พื้นที่ในต าบลสันกลาง 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       ร้อยละของเกษตรกร 1.เพิ่มทักษะในการพัฒนา กรมส่งเสริมเกษตรกร,

องค์ความรู้ให้เกษตรกรพัฒนา คุณภาพสินค้าให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลประโยชน์ คุณภาพสินค้าให้แก่เกษตรกร ส านักงานพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรง 2.เพื่อน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 2.น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ชุมชนจงัหวัดเชียงราย,

กับความต้องการของตลาด ปรับใช้ในภาคการเกษตร ปรับใช้ในภาคการเกษตร ก.ศ.น.,หอการค้า

3.เพื่อเกษตรกรได้ทราบถึงความ 3.เกษตรกรได้ทราบถึงความ จงัหวัดเชียงราย,

ต้องการของตลาดเพื่อการวางแผน ต้องการของตลาดเพื่อการวางแผนส านักงานกองทุน

การผลิตในฤดูการผลิตต่อไป การผลิตในฤดูการผลิตต่อไป สนับสุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส)
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการส ารวจ ตรวจสอบ 1.เพื่อแก้ปํญหาข้อพิพาทระหว่าง พื้นที่เป้าหมาย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.แกป้ํญหาขอ้พิพาทระหว่าง  -สภาเกษตรกร

ความถูกต้องแนวเขตที่ดินที่ได้ เจ้าของที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ เจา้ของทีดิ่นกบัพืน้ทีข่า้งเคียง จงัหวัดเชียงราย

ด าเนินการรางวัดแล้ว 2.เพื่อให้ได้ข้อมูลการถือครองที่ดิน 2.ได้ขอ้มลูการถอืครองทีดิ่น  -กรมทีดิ่น

ของเกษตรกรมีความถูกต้อง ของเกษตรกรมคีวามถกูต้อง

31 โครงการสนับสนุนเคร่ือง เพือ่ตรวจวดัคุณภาพของดิน พื้นที่เป้าหมาย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ร้อยละของเกษตรกร ตรวจวัดคุณภาพของดิน สภาเกษตรกรจงัหวัด

ตรวจวัดคุณภาพของดิน ให้สามารถทราบได้วา่ดินมีความ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ ใหส้ามารถทราบได้ว่าดินมคีวาม เชียงราย, กรมส่งเสริม

เหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดใด เหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดใด การเกษตร, กรมทีดิ่น

หรือความปรับปรุงดินแบบใดเพือ่ให้ หรือความปรับปรุงดินแบบใดเพือ่ให้

เหมาะสมต่อการปลูกพืชที่ต้องการ เหมาะสมต่อการปลูกพืชทีต้่องการ

32 โครงการอบรมเพิ่มองค์ 1.เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการ พื้นที่เป้าหมาย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.เกษตรกรบริหารจดัการ สภาเกษตรกรจงัหวัด

ความรู้ในการบริหารจัดการ แปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ แปลงอยา่งมปีระสิทธิภาพและ เชียงราย/

แปลงให้แก่เกษตรกร เป็นระบบ เป็นระบบ ส านักงานเกษตร

2.เพื่อให้เกษตรกรได้มีการวาง 2.เกษตรกรได้มกีารวาง อ าเภอ

แผนการผลิตให้ตตรงตามความ แผนการผลิตใหต้ตรงตามความ

ต้องการของตลาด ต้องการของตลาด
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกร 1.เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.สร้างอาชีพเสริมให้แก่ กรมส่งเสริมเกษตรกร,

มีรายได้จากการประกอบ เกษตรกรหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ เกษตรกรหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ส านักงานพัฒนา

อาชีพเสริมที่มีตลาดรองรับ 2.เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 2.เกษตรกรมีรายได้เสริม ชุมชนจงัหวัดเชียงราย,

และเพิ่มมากขึ้นจากการกระท า และเพิ่มมากขึ้นจากการกระท า ก.ศ.น.,ส านักงาน

เกษตรกร เกษตรกร กองทุนสนับสนุนการ

3.เพื่อไม่ให้เกิดเคล่ือนย้ายแรงงาน 3.ไม่ให้เกิดเคล่ือนย้ายแรงงาน สร้างเสริมสุขภาพ 

ชนบทเข้าเมืองของชนชั้นแรงงาน ชนบทเข้าเมืองของชนชั้นแรงงาน(สสส)

และสร้างรายได้ให้แก่ชนชั้น และสร้างรายได้ให้แก่ชนชั้น
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

34 โครงการจัดท าข้อเสนอเชิง 1.เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายให้แก่ พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.แกไ้ขปัญหาค่าใช้จา่ยใหแ้ก่ สภาเกษตรกรจงัหวัด

นโยบายให้รัฐบาลสนับสนุน เกษตรกรในกรณีค่าห้องพักฟื้น ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ เกษตรกรในกรณีค่าหอ้งพักฟืน้ เชียงราย

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยระหว่างการ อาการป่วย อาการป่วย

พักฟื้นอาการป่วยแก่ 2.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มี 2.ช่วยเหลือเกษตรกรทีม่ี

เกษตรกร อาการป่วย เนื่องจากการ อาการป่วย เนือ่งจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

35 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ่ายค่า พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกรสามารถจ่ายค่าเบี้ย สภาเกษตรกรจงัหวัด

เร่ืองรูปแบบประกันภัย เบี้อประกันในรูปแบบที่สอดคล้อง ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ ประกันในรูปแบบที่สอดคล้อง เชียงราย,ส านักงาน

ส าหรับเกษตรกร กับรายรับได้ กับรายรับได้ คณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการ

ประกอบุรกจิ

ประกนัภยั (คปภ)
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งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการหาแหล่งเงินทุน 1.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึง พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.ช่วยเหลือเกษตรกรใหเ้ขา้ถงึ ส านักงานกองทุน

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ แหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ แหล่งเงินทุนอยา่งทัว่ถงึ ฟือ้ฟูและพัฒนา

ปํญหาหนี้สินเร่งด่วน 2.เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาศในการ 2.เกษตรกรมโีอกาศในการ เกษตรกรรมจงัหวัด

ประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ประกอบอาชีพทีม่ัน่คงและยัง่ยนื เชียงราย,ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์

จงัหวัดเชียงราย,

สภาเกษตรกรจงัหวัด

เชียงราย,ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจงัหวัด

เชียงราย

37 โครงการอบรมให้ความรู้ใน 1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.เกษตรกรมีความรู้ความ สภาเกษตรกรจงัหวัด

การเข้าถึงสิทธิเกษตรกรและ เข้าใจในสิทธิที่ตนจะได้รับ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ เข้าใจในสิทธิที่ตนจะได้รับ เชียงราย,องค์กร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ 2.เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงส่ือ 2.เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงส่ือ ปกครองส่วนท้องถิน่,

เกษตรกรควรที่จะทราบ ต่างๆ และทันต่อสถานการณ์ ต่างๆ และทันต่อสถานการณ์ ส านักงานบังคับคดี,

3.เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็น 3.เกษตรกรได้รับความเป็น ส านักงาน คปภ.

ธรรมในการท าการเกษตรตาม ธรรมในการท าการเกษตรตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ
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 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสรา้งสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการจัดการ 1.เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.เกษตรกรลดการใช้สารเคมี สภาเกษตรกรจงัหวัด

ศัตรูพืชโดยชีววิถี 2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  การ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้  การ เชียงราย,ศูนยว์ิจยั

ก าจัดโรค  และศัตรูพืชด้วยวิถี ก าจัดโรค  และศัตรูพืชด้วยวิถี ควบคุมศัตรูพืชโดย

ธรรมชาติ ธรรมชาติ ชีวินทรียแ์หง่ชาติและ

3.สุขภาพเกษตรกรห่างไกลสารเคมี 3.สุขภาพเกษตรกรห่างไกลสารเคมีส านักงาน

คณะกรรมการวิจยั

แหง่ชาติ, อปท.

39 โครงการก าจัดศัตรูพืชและ 1.เกษตรกรมีความรู้และสามารถ พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของเกษตรกร 1.เกษตรกรมีความรู้และสามารถสภาเกษตรกรจงัหวัด

สร้างระบบเตือนภัยศัตรูพืช บริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่าง ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ บริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่าง เชียงราย,ศูนยวืิจยั

ถูกต้องและลดการใช้สารเคมีก าจัด ถูกต้องและลดการใช้สารเคมีก าจัดควบคุมศัตรูพืชโดย

ศัตรูพืช ศัตรูพืช ชีวินทรียแ์หง่ชาติและ

2.สามารถควบคุมการระบาดของ 2.สามารถควบคุมการระบาดของส านักงาน

ศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีก าจัด ศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีก าจัด คณะกรรมการวิจยั

ศัตรูพืช มีรายได้เพิ่มขึ้น ศัตรูพืช มีรายได้เพิ่มขึ้น แหง่ชาติ , อปท

40 โครงการส่งสริมการผลิต 1.เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการ พื้นที่เป้าหมาย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000      ร้อยละของเกษตรกร 1.ช่วยลดต้นทุนการผลิต  -ศูนยว์ิจยัพืชสวน

เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพให้ ผลิตด้านเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ ด้านเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ เชียงราย

เหมาะสมกับพื้นที่การผลิต เกษตรกร เกษตรกร  -ศูนยวืิจยัขา้ว

2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในการ 2.สร้างรายได้ในการขาย เชียงราย

ขายเมล็ดพันธุ์ภายในชุมชน เมล็ดพันธุ์ภายในชุมชน
3.เพื่อเกษตรกรได้ศึกษาและมี 3.เกษตรกรได้ศึกษาและมี
ทักษะในการปรับปรุงพันธุ์พิช ทักษะในการปรับปรุงพันธุ์พิช

50

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



 ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสรา้งสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว  เศรษฐกิจ  และการเกษตร
        3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 โครงการจัดท าข้อเสนอเชิง 1.เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของประชาชน 1.แก้ไขปัญหาหมอกควัน สภาเกษตรกรจงัหวัด

นโยบายเพื่อลดการเผา 2.เพื่อให้ความเป็นอยู่ของ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ 2.ความเป็นอยู่ของ เชียงราย , อปท.,

เกษตรกรและประชาชนได้ดีขึ้น เกษตรกรและประชาชนได้ดีขึ้น ส านักงานเกษตร

3.เพื่อสุขภาพแข็งแรงของ 3.สุขภาพแข็งแรงของ อ าเภอ

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
42 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพือ่ป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง พื้นที่เป้าหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ร้อยละของประชาชน 1.ป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง สภาเกษตรกรจงัหวัด

และแก้ไขมลพิษทางอากาศ อากาศเพือ่ให้เกษตรกรและ ต าบลสันกลาง ที่ได้รับผลประโยชน์ อากาศเพื่อให้เกษตรกรและ เชียงราย , องค์กร

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนในพืน้ที่เกิดความตระหนัก ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักปกครองท้องถิน่,

ด้านมลพิษทางอากาศ ด้านมลพิษทางอากาศ ส านักงานสาธารณสุข

2.จ านวนผู้ป่วยระบบทางเดิน 2.จ านวนผู้ป่วยระบบทางเดิน จงัหวัดเชียงราย,

หายใจในพืน้ที่ลดลง หายใจในพื้นที่ลดลง ส านักงานเกษตร

 3.ประชาชนในพืน้ที่มีสุขภาพดีขึ้น  3.ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้นอ าเภอ
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ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นที่ต าบลสันกลาง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละของจ านวน ชุมชนทีพื้นที่ป่าเพื่อการ ส านักงานปลัด

มลพิษจากไฟป่าและหมอกควนั ในการป้องกันแก้ไขปัญหา จ านวน 4 หมู่บ้าน ประชากรที่เข้าร่วม อนุรักษ์ของตนเอง และ
หมอกควันและไฟป่า และ โครงการ สามารถอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 
อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน  โดยปลอดไฟป่าและ

หมอกควัน
2 โครงการท าแนวกันไฟป่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการท าแนวกันไฟป่า 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละของจ านวน ชุมชนทีพื้นที่ป่าเพื่อการ ส านักงานปลัด

ในการป้องกันแก้ไขปัญหา จากบ้านลีซอปางกอกถึง ประชากรที่เข้าร่วม อนุรักษ์ของตนเอง และ
ไฟป่า บ้านป่าเมี่ยง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย โครงการ สามารถอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

 โดยปลอดไฟป่า

3 โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นที่ต าบลสันกลาง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละของจ านวน ชุมชนทีพื้นที่ป่าเพื่อการ ส านักงานปลัด

ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ประชากรที่เข้าร่วม อนุรักษ์ของตนเอง และ
ไฟป่า โครงการ สามารถอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

 โดยปลอดไฟป่าและ
หมอกควัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมยุวชนอาสา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังยุวชน นักเรียนชั้นประถม 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000      ร้อยละของยุวชนที่เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ กองการศึกษาฯ

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ในต าบลสันกลาง ให้มีจิตอาสา ศึกษาปีที่ 1-5 อาสาพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
ในการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนในเขตต าบลสันกลาง มีความพึงพอใจ ได้รับการอนุรักษ์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการธนาคารขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะทั้งในชุมชน ด าเนินกิจกรรมสนับสนุน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ปัญหาขยะลดลง คนในชุมชนและเด็กที่อยู่ใน ส านักงานปลัด

และสถานศึกษา อย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะและการน า สถานศึกษา มีการคัดแยกขยะ

กลับมาใช้ใหม่ ในต าบลสันกลาง อย่างถูกวิธี ท าให้ขยะมีมูลค่า

หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๘ เพิ่มขึ้น ปัญหาขยะในชุมชน

. ลดลง
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชน ค่าใช้จ่ายกิจกรรม 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ปัญหาขยะลดลง ปัญหาขยะในชุมชนลดลง ส านักงานปลัด

ในการคัดแยกขยะเพื่อลด ส่งเสริมการคัดแยก
ปริมาณขยะและปัญหา ขยะ/ลดการใช้ขยะ
ส่ิงแวดล้อม ในต าบลสันกลาง

3 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อจัดการปัญหาขยะ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      ปัญหาขยะลดลง ปัญหาขยะในชุมชนลดลง ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน ส่งเสริมการจัดการ
และขยะอื่นๆ ขยะและขยะอื่นๆ/

ลดการใช้ขยะ
ในต าบลสันกลาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณแ์ละยั่งยืน
    4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4..4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน ้า รักป่า เพื่อสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากร พื นที่ต้าบลสันกลาง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ ส้านักงานปลัด

รักษาแผ่นดิน ต้าบลสันกลาง ธรรมชาติแก่ประชาชนและ มีความพึงพอใจ ได้รับการอนุรักษ์

กลุ่มเยาวชนในต้าบลสันกลาง

2 ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ เพื่อสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากร พื นที่ต้าบลสันกลาง 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      ร้อยละของจ้านวน ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ ส้านักงานปลัด

รักษ์พื นที่สีเขียว ตามแนวทาง ธรรมชาติแก่ประชาชนและ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ประชาชนที่เข้า ได้รับการอนุรักษ์

พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเยาวชนในต้าบลสันกลาง ร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
       5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ เพือ่ให้ครุภัณฑ์ที่อยูใ่นควำมรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปำ 600,000    600,000    600,000    600,000    600,000    จ ำนวนเคร่ืองมือ กำรปฏิบัติงำนเป็นไป ส ำนักงำนปลัด

ยำนพำหนะ เคร่ืองจักรกล ของ อบต. ใช้กำรได้ตำมปกติ หมู่บ้ำนในต ำบลสันกลำง เคร่ืองใช้ในกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เคร่ืองสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ น
และระบบประปำหมู่บ้ำน 2.ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์

ยำนพำหนะ เคร่ืองจักรกล
เคร่ืองสูบน  ำประปำหมู่บ้ำน
3.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝำยน  ำล้น 
ในพื นที่ต ำบลสันกลำง 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านผาแดง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านผาแดง - - - - 200,000  ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีแสงสวา่งและ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวก ครัวเรือนประชาชน มีความปลอดภัยในชีวติและ

ในเวลากลางคืน ที่มีไฟฟ้าใช้ ทรัพยสิ์น

2 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึง ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - 280,000  - - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปาเหียง และป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

3 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าแหล่ง เพื่อน ากระแสไฟฟ้าสู่การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า - - 250,000  - - ร้อยละหรือจ านวน พัฒนาการท่องเที่ยว กองช่าง

ท่องเที่ยวน้ าพุเย็น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุเย็น ครัวเรือนประชาชน ที่ได้มาตรฐานแบบยั่งยืน

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง รวมไปถึงการต่อยอดการท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ให้มีมาตรฐานมากขึ้น

4 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 250,000  - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

เข้าสุสาน ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 250,000  - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 300,000 จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

รอบหนองถ้ า - หนองผา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 280,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

8 ขยายประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขยายประปาภายในหมู่บ้าน - - - 280,000  - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด อย่างเพียงพอ

9 ขยายไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 280,000  - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

10 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าฌาปนสถาน เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า 280,000  - - - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

11 ขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าวัด เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - 280,000  - - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

สันผักฮ้ี - บ้านดอยป่าสัก ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ขยายประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขยายประปาภายในหมู่บ้าน - - - 280,000  - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด อย่างเพียงพอ

13 วางท่อระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาระบบการผลิต วางท่อระบบประปา - - - - 280,000  จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าสะอาดในการ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี น้ าประปาของหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน น้ าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภค บริโภค

ให้มีความสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

14 ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง - - - - 250,000  ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีแสงสวา่งและ กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน มีความปลอดภัยในชีวติและ

หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ในเวลากลางคืน หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล ที่มีไฟฟ้าใช้ ทรัพยสิ์น

15 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - 280,000  ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

16 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000  ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขยายเขตไฟฟ้า - - 250,000  - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีแสงสวา่งและ กองช่าง

เข้าพื้นที่การเกษตร ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวก เข้าพื้นที่การเกษตร ครัวเรือนประชาชน มีความปลอดภัยในชีวติและ

หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ในเวลากลางคืน หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา ที่มีไฟฟ้าใช้ ทรัพยสิ์น

18 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงซ่อมแซมประปา - - - - 250000 จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ภายในหมู่บ้าน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา อย่างเพียงพอ

19 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าฌาปนสถาน เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า 250,000  - - - - จ านวนประชาชนที่ พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า มาใช้บริการได้รับความ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน สะดวกเพิ่มขึ้น ในชีวติและทรัพยสิ์น

20 ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ เพือ่ให้เกิดแสงสวา่งทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - 250,000  - - - จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

21 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงซ่อมแซมประปา - 250,000  - - - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ภายในหมู่บ้าน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก อย่างเพียงพอ

22 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000  ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 100,000  - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

24 วางท่อน้ าประปา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน วางท่อน้ าประปา 250,000  - - - - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ภายในหมู่บ้าน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี อย่างเพียงพอ

25 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า 250,000  - - - - ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 15 ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น

26 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน - - 80,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีแสงสว่างและ กองช่าง
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวก หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี ครัวเรือนประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ในเวลากลางคืน ที่มีไฟฟ้าใช้ ทรัพย์สิน
27 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - 250,000  - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

ประปาหมู่บ้านพร้อม น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ประปาหมู่บ้านพร้อม ครัวเรือนประชาชน การอุปโภค บริโภค 
ระบบสูบน้ า ระบบสูบน้ า อย่างเพียงพอ
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 ขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึง ขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร - - - - 250,000  ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี และป้องกันอันตราย ครัวเรือนประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในตอนกลางคืนและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เกษตรกรมีการพัฒนา
อาชีพการเกษตร มีรายได้เพิ่ม

29 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - - 250,000  จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด อย่างเพียงพอ
30 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - 100,000  - - 250,000  ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีแสงสว่างและ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ครัวเรือนประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ในเวลากลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน ที่มีไฟฟ้าใช้ ทรัพย์สิน

31 ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพือ่ให้เกิดแสงสวา่งทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000  จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

32 ขยายเขตไฟฟ้า ต้ังแต่หน้าบ้าน เพือ่ให้เกิดแสงสวา่งทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000  จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
ผู้ใหญ่บ้าน ถึงศูนย์ประชาคม ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

33 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - - - 250,000  ร้อยละของประชาชน พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ป้องกันภัยอันตรายใน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ที่ใช้เส้นทางจราจร และประชาชนมีความปลอดภัย

ตอนกลางคืน ในพื้นที่หมู่บ้าน มีความปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสิ์น
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน เพือ่ให้เกิดแสงสวา่งทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า 30,000    - - - - จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

และติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ป้องกันภัยอันตรายในตอนกลางคืน ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ซอย 3 บ้านนายเหมือน  อิ่นแก้ว ในพื้นที่หมู่บ้าน ในชีวติและทรัพยสิ์น

และบ้านนายอดิรัตน์ ปินค า 
ถึงบ้านนายนคร เหล่าใจ
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา

35 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึงและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า - - 250,000  - - จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ป้องกันภัยอันตราย ส่วนภูมิภาค เพื่อติดต้ังไฟฟ้าในพื้นที่ ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

ในตอนกลางคืน ในหมู่บ้าน, ขึ้นบนวัด, เข้าประปา ในชีวติและทรัพยสิ์น

และถนนไปบ้านรวมไทย 
36 ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและ ประสานโครงการกับการไฟฟ้า 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวนครัวเรือนที่มี พืน้ที่ในหมู่บ้านมีแสงสวา่งทั่วถึง กองช่าง

ต าบลสันกลาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 พื้นที่เกษตรให้มีไฟฟ้าใช้ ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมีความปลอดภัย

อย่างทั่วถึง ในพื้นที่ต าบลสันกลาง ในชีวติและทรัพยสิ์น

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18
37 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่างทั่วถึง ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ - 5,000,000   - - - สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ พื้นที่ใน กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ และป้องกันอันตราย (โซล่าเซลล์) ในพืน้ทีต่ าบลสันกลาง ม.1-ม.18 ที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึงและ
(โซล่าเซลล์) ในตอนแกลางคืนและ ศูนยบ์ริการประชาชน อบต.สันกลาง มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีความปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่าย ประปาหมู่บ้าน  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในชีวิตและทรัพย์สินและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 วางท่อประปา ห้วยมะขม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน วางท่อประปา ห้วยมะขม - - - 250,000  - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 
ตามแบบที่ อบต. ก าหนด อย่างเพียงพอ

39 วางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน วางท่อประปาภูเขา - - - - 200,000  จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด อย่างเพียงพอ
40 เทคอนกรีตขอบสระประปาหมู่บ้าน เพือ่ปรับปรุงแหล่งผลิตน้ าประปา เทคอนกรีตขอบสระ - - - - 100,000  จ านวนครัวเรือนมี แหล่งน้ าได้รับการปรับปรุง กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า ส าหรับอุปโภค บริโภค ของราษฎร ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า น้ าใช้อย่างเพียงพอ ให้ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็ม

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ประสิทธภิาพ

41 สร้างร้ัวรอบสระน้ าประปาหมู่บ้าน เพือ่ปรับปรุงบริเวณที่สาธารณะ ก่อสร้างร้ัวรอบสระน้ า - - - - 50,000    ร้อยละหรือจ านวน บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า ของหมู่บ้านให้มีเป็นสัดเป็นส่วน ประปาหมู่บ้าน ครัวเรือนประชาชน ได้รับการปรับปรุง เป็นสัดส่วน

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า มีร้ัวรอบขอบชิด

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด
42 เรียงหินคันสระประปาหมู่บ้าน เพือ่เรียงหินคันสระประปาหมู่บ้าน เรียงหินคันสระประปาหมู่บ้าน - - - - 50,000    ร้อยละหรือจ านวน ป้องกันตล่ิงคันสระประปาพัง กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า ป้องกันตล่ิงพัง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า ครัวเรือนประชาชน
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

43 ขุดสระเก็บน้ าหนองผา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดสระเก็บน้ าหนองผา - - - - 200,000  จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าสะอาดในการ กองช่าง

ใช้กับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ใช้กับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านถ้ า น้ าด่ืมอย่างเพียงพอ อุปโภค บริโภค

บ้านถ้ า ตามแบบที่ อบต.ก าหนด
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 200,000  - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

ประปาหมู่บ้านพร้อม น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร ประปาหมู่บ้านพร้อม ครัวเรือนประชาชน การอุปโภค บริโภค 

ระบบสูบน้ า ระบบสูบน้ า อย่างเพียงพอ

หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 8 ทาทรายมูล

45 ถังกรองน้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ถังกรองน้ าประปาหมู่บ้าน - - - - 280,000  จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต. ก าหนด อย่างเพียงพอ

46 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีน้ าด่ืมน้ าใช้ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - - - - 220,000  จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ไว้อุปโภคและบริโภค โดยการเปล่ียนท่อประปา มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ส าหรับอุปโภคและบริโภค

อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

47 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพื่อให้ราษฎรสามารถมีน้ าด่ืม ปรับปรุงระบบประปาภูเขา - - - 220,000  - จ านวนครัวเรือนที่มี ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ กองช่าง

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 น้ าใช้ ไว้อุปโภคบริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 น้ าใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและบริโภค

บ้านเวยีงสา อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน บ้านเวียงสา อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

48 เปล่ียนท่อประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน เปล่ียนประปาหมู่บ้าน - - - 250,000  - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา น้ าอุปโภค บริโภค ของราษฎร หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา น้ าใช้อย่างเพียงพอ การอุปโภค บริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด อย่างเพียงพอ
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 ก่อสร้างระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าที่ใช้ในการ ก่อสร้างระบบประปา 150,000  - - - ระบบประปา 1 แห่ง มีน้ าส าหรับการอุปโภค กองช่าง

ศูนย์บริการประชาชน อุปโภค บริโภคของพนักงาน ศูนย์บริการประชาชน บริโภคอย่างเพียงพอ 
อบต.สันกลาง ในส านักงานและประชาชน อบต.สันกลาง
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ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

   5. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างประปาหมูบ่้าน เพือ่จดัหาน ้าส้าหรับการอปุโภค กอ่สร้างประปาหมูบ่้าน - - 4,080,000  - - ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนมนี ้าประปา กองช่าง

แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริโภคของประชาชนใหเ้พียงพอ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ครัวเรือนประชาชน ส้าหรับการอปุโภคบริโภค และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮี ต่อความต้องการ จ้านวน 1 แหง่ มนี ้าใช้ในการอปุโภค อยา่งเพียงพอ ทีรั่บผิดชอบ

ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า บริโภคอยา่งเพียงพอ

2 วางท่อประปาภเูขา เพือ่แกป้ัญหาการขาดแคลน วางท่อประปาภเูขา - - - - 1,000,000        ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองช่าง

จากเขือ่นผาแดง น ้าอปุโภค บริโภค ของราษฎร จากเขือ่นผาแดง หมูท่ี ่18 ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค บริโภค และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ถงึ บ้านเวียงสาถงึ หมูท่ี ่10 มนี ้าใช้ในการอปุโภค อยา่งเพียงพอ ทีรั่บผิดชอบ

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ บ้านผาจอ้ บริโภคอยา่งเพียงพอ

ตามแบบกรมทรัพยากรน ้า

3 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน - - - 2,700,000    - จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมนี ้าเพือ่อปุโภค กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ทีไ่ด้รับประโยชน์ บริโภค และหน่วยงานอืน่

 (บ้านผาแดง) (บ้านผาแดง) ทีรั่บผิดชอบ

4 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ความปลอดภยัในชีวิต ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ - 500,000  500,000     - - จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมแีสงสว่างและ  - กองช่าง

เลียบถนนชลประทาน และทรัพยสิ์น การสัญจรไปมา เลียบถนนชลประทาน ทีไ่ด้รับประโยชน์ มคีวามปลอดภยัในชีวิต  - ทางหลวง

หมูท่ี ่16 - หมูท่ี ่9 ต้าบลสันกลาง สะดวกในเวลากลางคืน หมูท่ี ่16 - หมูท่ี ่9 ต้าบลสันกลาง และทรัพยสิ์น ชนบท

67

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

   5. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ความปลอดภยัในชีวิต ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ - - 500,000     - - จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมแีสงสว่างและ  - กองช่าง

โซล่าเซลล์เชื่อมต้าบลสันกลางถงึ และทรัพยสิ์น การสัญจรไปมา โซล่าเซลล์เชื่อมต้าบลสันกลาง ทีไ่ด้รับประโยชน์ มคีวามปลอดภยัในชีวิต  - ทางหลวง

ต้าบลเมอืงพาน สะดวกในเวลากลางคืน ถงึต้าบลเมอืงพาน บ้านสันผักฮี และทรัพยสิ์น ชนบท

ถงึบ้านดอยป่าสัก และ

บ้านสันผักฮี ถงึบ้านใหม่
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
        5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายสะพานเชื่อมต่อ เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานเชื่อมต่อ 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต าบลสันกลาง (บ้านป่าเหยีง) ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ต าบลสันกลาง (บ้านป่าเหยีง) ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ไปยงัต าบลป่าหุง่ ปลอดภยั ไปยงัต าบลป่าหุง่ ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง รวดเร็วเพิม่มากขึน้

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 280,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

3 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

ตัววี การระบายน้ าในพืน้ทีชุ่มชน ตัววี ไปหว้ยมะขม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กบ็วัสดุ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 280,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ หมูบ่้านมสีถานทีเ่กบ็วัสดุ กองช่าง

(เกบ็ของ) หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง อปุกรณ์ เคร่ืองมอื (เกบ็ของ) หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง มาใช้บริการได้รับความ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองครัว

เคร่ืองครัวของหมูบ่้าน ตามแบบที ่อบต. ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้ เป็นสัดเป็นส่วน

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ซอยบ้านอาโล๊ะ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000     -            -           -            ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้พระธาตุเวียงหวาย ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000     -            -           -            ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ซอยพ่อบ้าน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000      -           -            ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ บ้านแมจ่นัทร์  ปินตา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

9 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - 250,000     - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัวย ูหมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง การระบายน้ าในพืน้ทีชุ่มชน รูปตัวย ูหมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านไร่พัฒนา ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ บ้านไร่พัฒนา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ปลอดภยั หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

11 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กบ็วัสดุ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - - - 280,000     จ านวนประชาชนที่ หมูบ่้านมสีถานทีเ่กบ็วัสดุ กองช่าง

(เกบ็ของ) หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง อปุกรณ์ เคร่ืองมอื (เกบ็ของ) หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง มาใช้บริการได้รับความ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองครัว

เคร่ืองครัวของหมูบ่้าน ตามแบบที ่อบต. ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้ เป็นสัดเป็นส่วน

12 วางท่อประปาภเูขา เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน วางท่อประปาภเูขา - - - - 200,000     จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมนี้ าส าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง น้ าอปุโภค บริโภค ของราษฎร หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง น้ าใช้อยา่งเพียงพอ การอปุโภค บริโภค 

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด อยา่งเพียงพอ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 250,000 - - - - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

ตามแบบและประมาณการของ อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

อบต.สันกลาง 3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

เขา้ขา้งพระธาตุน้ าต้อง เพิม่ความสะดวก สบาย เขา้ขา้งพระธาตุน้ าต้อง ครัวเรือนประชาชน ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ในการสัญจรไปมาของประชาชน หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก สะดวก สบาย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

15 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหน้้ าไหลผ่านเขา้พืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 250,000 จ านวนเกษตรกร เกษตรกรมนี้ าใช้ กองช่าง

รูปตัววี สายทุง่เหล่าและทุง่หลวง การเกษตรได้อยา่งสะดวก รูปตัววี สายทุง่เหล่าและทุง่หลวง ทีม่นี้ าใช้ในการเกษตร ในการเกษตร

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง รวดเร็ว หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง อยา่งเพียงพอ อยา่งเพียงพอ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

16 กอ่สร้างพนังคอนกรีต เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างพนังคอนกรีต - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

ถนนเขา้สุสาน เพิม่ความสะดวก สบาย ถนนเขา้สุสาน ครัวเรือนประชาชน ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ในการสัญจรไปมาของประชาชน หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ทีม่กีารคมนาคมสะดวก สะดวก สบาย

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

17 ปรับปรุงถนน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนน 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ป่าช้า - ถนนสายกอ๊ตยาว ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ป่าช้า - ถนนสายกอ๊ตยาว ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

18 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล. 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ซอย 2 ซอย 3 ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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19 สร้างศาลาทีพ่ักฌาปนสถาน เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่นการ สร้างศาลาทีพ่ักฌาปนสถาน (โดม) - 250,000     - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า บริการประชาชนในการ หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า มาใช้บริการได้รับความ บริการได้อยา่งมี

ฌาปนกจิศพ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้ ประสิทธิภาพ

20 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็ของ เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กบ็วัสดุ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็ของ - - 250,000      - - มทีีเ่กบ็ของหมูบ่้าน วัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า อปุกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองครัว หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า จ านวน 1 แหง่ เคร่ืองครัวของหมูบ่้าน

ของหมูบ่้าน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้ จดัเกบ็ไว้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะดวก ต่อการ

ใช้งาน และยดือายกุารใช้งาน

21 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ซอย 4 หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

22 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงแหล่งผลิตน้ าประปา เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจา้พ่อ - - - - 250,000     จ านวนครัวเรือนมี แหล่งน้ าได้รับการปรับปรุง กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ส าหรับอปุโภค บริโภค ของราษฎร หมวกขาว - หอประชุมประจ าหมุบ่้าน น้ าใช้อยา่งเพียงพอ ใหใ้ช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็ม

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ประสิทธิภาพ

23 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัววี หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ของชุมชน รูปตัววี หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

24 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กบ็วัสดุ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ - - - 250,000     มทีีเ่กบ็ของหมูบ่้าน วัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า อปุกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองครัว หอประชุม  หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า จ านวน 1 แหง่ เคร่ืองครัวของหมูบ่้าน

ของหมูบ่้าน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้ จดัเกบ็ไว้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะดวก ต่อการ

ใช้งาน และยดือายกุารใช้งาน

25 วางท่อระบายน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

พร้อมบ่อพักต่อเติมจากของเดิม ของชุมชน พร้อมบ่อพักต่อเติมจากของเดิม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่4  บ้านป่าขา่ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั
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26 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - 280,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่4  บ้านป่าขา่ ของชุมชน สายหน้าบ้าน นายนวล มะโนเกตุ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

27 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - - 280,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่4  บ้านป่าขา่ ของชุมชน สายหน้าบ้าน นายปัน๋ จนัทร์พลหาญ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้บ้าน นายใจ ๋หนักฟุน่ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

29 ปรับปรุงอาคารสืบฮีตสายฮอย เพือ่ใช้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม ปรับปรุงอาคารสืบฮีตสานฮอย - - - - 200,000     อาคารสืบฮีตสานฮอย มแีหล่งเรียนรู้ กองช่าง

หมทูี ่4 บ้านป่าขา่ แหล่งเรียนรู้ประเพณี หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ จ านวน 1 แหง่ ได้รับการปรับปรุง ใหรุ่้นลูกหลาน

วัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถิน่ จ านวน 1 แหง่ ได้ศึกษาเรียนรู้

30 เสริมไหล่ทางถนน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม เสริมไหล่ทางถนน - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากหน้าวัดป่าขา่ถงึบ้านใหม่ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ จากหน้าวัดป่าขา่ถงึบ้านใหม่ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ปลอดภยั หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

31 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัววี หน้าวัดป่าขา่ถงึบ้านใหม่ ของชุมชน รูปตัววี หน้าวัดป่าขา่ถงึบ้านใหม่ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้บ้าน นางบัวใล ศรีวิชัย ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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33 ปรับปรุงถนนสายการเกษตร เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนสายการเกษตร - - - - 280,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยฌาปนสถาน ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ซอยฌาปนสถาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

34 เทลานอเนกประสงค์ เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานอเนกประสงค์ - - - - 280,000     จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

ฌาปนสถาน ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ ฌาปนสถาน หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ในบริเวณฌาปนสถาน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

35 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ส่งเสริมการผลิต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร กองช่าง

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ภาคการเกษตร ถนนขา้งบ่อปลานายศักด์ิ  เทพท้าว ครัวเรือนประชาชน ได้รับการปรับปรุง

ทีม่กีารคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

เพิม่มากขึน้

36 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - - - - 280,000     อาคารอเนกประสงค์ หมูบ่้านมสีถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ ส าหรับจดักจิกรรม

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ของหมูบ่้าน

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้บ้าน นายณรงค์  กนัแสงแกว้ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่4 บ้านป่าขา่ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

38 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัวยปูิดฝา ของชุมชน รูปตัวยปูิดฝา บ้านนายชัชวาล ผัดต๋า ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

39 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - 280,000     - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - 280,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัววี ของชุมชน รูปตัววี บ้านนายสมสิทธิ์ สุขสา ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

41 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - 280,000     - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัววี ของชุมชน รูปตัววี บ้านนายศรีนวล  กนัแสงแกว้ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

42 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัวยปูิดฝา ของชุมชน รูปตัวยปูิดฝา  บ้านพ่อเฮือน สุภาวดี ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

43 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัววี ของชุมชน รูปตัววี ล าเหมอืงโต้งฮ้าง ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

44 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่5 บ้านป่าต้าก การระบายน้ าในพืน้ทีชุ่มชน ซอยหน้าบ้านนายสอาด ดีหน้อย ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

45 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ าในพืน้ทีชุ่มชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน ในเขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ 

หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน สายบ้านเหนือ หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด
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46 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้กีารคมนาคมทีส่ะดวก เทคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000     - - - ระยะทางทีก่อ่สร้าง การคมนาคมมคีวามสะดวก กองช่าง

ไหล่ทางถนน และปลอดภยั ไหล่ทางถนน และปลอดภยั

หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด

47 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย - - 280,000      - - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่ 6  บ้านแมค่าวโตน ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 6  บ้านแมค่าวโตน 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

ตามแบบและประมาณการของ อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

อบต.สันกลาง 3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ติดตามขอ้มลูขา่วสาร

48 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ า กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก การระบายน้ าในพืน้ทีชุ่มชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน ในเขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ 

หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน สายบ้านนอก หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ทางเขา้บ้านนางลัดดา ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน ปลอดภยั หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

50 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

รูปตัวยปูิดฝา ของชุมชน รูปตัวยปูิดฝา  สายบ้านเหนือ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน หมูท่ี ่6 บ้านแมค่าวโตน มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด 

51 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

 หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ของชุมชน สายกลางบ้านพ่อรอด - บ้านพ่อจง ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั
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52 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - 280,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

 หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ของชุมชน สายสันปูเ่ลย  คลองซอย 6 ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

53 ขดุเจาะบ่อบาดาลประปาหมูบ่้าน เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน ขดุเจาะบ่อบาดาลประปาหมูบ่้านพร้อม - - 280,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมนี้ าส าหรับ กองช่าง

พร้อมระบบสูบน้ า น้ าอปุโภค บริโภค ของราษฎร ระบบสูบน้ า หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค บริโภค 

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ อยา่งเพียงพอ

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ปลอดภยั หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

55 ปรับปรุงถนน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนโดยการถมหนิคลุก - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ถนนชลประทาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั (ซอย 5 - ซอย 6 คลองแมป่อน) ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

56 ขยายสะพาน คลส.เชื่อมหมูบ่้าน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพาน คลส.เชื่อมหมูบ่้าน - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ สันผักฮ้ี - บ้านหวัฝาย หมูท่ี ่9 ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

57 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เพือ่รองรับการจราจร ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมูท่ี ่7 - - - - 280,000     ขยายผิวจราจร ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่7 บ้านสันผักฮ้ี เพิม่ความสะดวก สบาย บ้านสันผักฮ้ี ถนน คสล. ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา ตามแบบที ่อบต.ก าหนด จ านวน 1 สาย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

58 ขยายสะพานในหมูบ่้าน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานในหมูบ่้าน 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และไหล่ทาง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ และไหล่ทาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ปลอดภยั หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั
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59 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 250,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

60 ท าประตู ปิด เปิด ล าน้ าคาว เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าอปุโภค บริโภค ท าประตู ปิด เปิด ล าน้ าคาว - 300,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมนี้ าส าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของราษฎร หมูท่ี ่8 ทาทรายมลู ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค บริโภค 

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด อยา่งเพียงพอ

61 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร โครงการติดต้ังเสียงตามสาย - - 350,000      - - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

ตามแบบและประมาณการของ อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

อบต.สันกลาง 3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ติดตามขอ้มลูขา่วสาร

62 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก - - 450,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของชุมชน ในหมูบ่้าน ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนายพุธ  เผือกโม้ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนางศรีรัตน์  ค าปันแกว้ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนางจนัทร์เพ็ญ ทะนุ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000     - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนางอ าไพ แสงลุนถงึชลประทาน จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

67 เทลานอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานอเนกประสงค์ - - - - 250,000     จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ จ านวน 2 แหง่ หมูท่ี ่10 มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

อาคารอเนกปรสงค์ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

68 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต - - - - 350,000     ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของชุมชน ซอย 11 บ้านนายต๊ิบ โนมี ครัวเรือนประชาชน น้ าท่วมขงัในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด
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69 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของชุมชน หน้าวัดบ้านทาทรายมลู ครัวเรือนประชาชน น้ าท่วมขงัในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด

70 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าคอนกรีต - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู ของชุมชน หน้าบ้าน นส.บัวแรม ถงึบ้านนายมา ต๊ะป้อ ครัวเรือนประชาชน น้ าท่วมขงัในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่8 บ้านทาทรายมลู มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด

71 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ู ของชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

พร้อมฝาปิด  จากบ้านนางเรือนค า ถงึบ้านนางบุญทอง มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย พร้อมฝาปิด  หมูท่ี ่9 บานหวัฝาย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

72 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ู ของชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

พร้อมฝาปิด  จากบ้านนายบุญส่ง ถงึบ้านนางขนัค า มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย พร้อมฝาปิด  หมูท่ี ่9 บานหวัฝาย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000     - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนายค า ค าแกว้ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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74 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า - - - - 280,000     ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ู ของชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

พร้อมฝาปิด  จากบ้านอาจารยจ์รัส ถงึบ้านนายสุรเชษฐ์ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย หมูท่ี ่9 บานหวัฝาย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ซอยในหมูบ่้านทีต่กค้าง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

76 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ของชุมชน ซอย 5 ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

77 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - 250,000     - - - อาคารอเนกประสงค์ หมูบ่้านมสีถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ ส าหรับจดักจิกรรม

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ของหมูบ่้าน

78 เทลานอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานอเนกประสงค์เส้ือบ้าน - - 250,000      - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ จ านวน 2 แหง่ หมูท่ี ่10 มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

อาคารอเนกปรสงค์ บ้านผาจอ้ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - - - 250,000     - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ของชุมชน เขา้พืน้ทีเ่กษตรกรรม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

80 ปรับปรุงถนน เพือ่ส่งเสริมการผลิต ปรับปรุงถนน - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน ถนนสู่พืน้ทีเ่กษตรได้รับ กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร ภาคการเกษตร สู่พืน้ทีก่ารเกษตร ครัวเรือนประชาชน การปรับปรุง

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ โดยการถมหนิคลุก ทีม่คีมนาคมสะดวก

จ านวน 4 สาย รวดเร็วเพิม่มากขึน้

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

81 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ของชุมชน หน้าวัดพืน้เมอืง ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

82 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าในหมูบ่้าน เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะของน้ า กอ่สร้างพนังกัน้น้ าในหมูบ่้าน 200,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ป้องกนัการกดัเซาะบริเวณถนน กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา บริเวณถนนและตล่ิง หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ครัวเรือนประชาชน และตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

83 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

เขา้พืน้ทีเ่กษตร ของชุมชน เขา้พืน้ทีเ่กษตรกรรม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา หน้าศาลาทีอ่า่นหนังสือพิมพ์ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 กอ่สร้างเมรุเผาศพ เพือ่ใช้เป็นสถานทีท่ าการ กอ่สร้างเมรุเผาศพ - 250,000     - - - จ านวนของสถานที่ ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่11 บ้านป่าเปา ฌาปนกจิศพของหมูบ่้าน จ านวน 1 แหง่ ฌาปนสถาน ส าหรับฌาปนกจิศพ

ในหมูบ่้าน

85 ปรับปรุงขยายสะพานในหมูบ่้าน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงขยายสะพานในหมูบ่้าน - 250,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่11 บ้านป่าเปา ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ ทางไปวัดพืน้เมอืง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่11 บ้านป่าเปา ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

86 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - 250,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ของชุมชน หน้าบ้านนายประเสริฐ เปาวัลย์ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

87 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - - 250,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

เขา้พืน้ทีเ่กษตร ของชุมชน เขา้พืน้ทีเ่กษตรกรรม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา หน้าศาลาทีอ่า่นหนังสือพิมพ์ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

88 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - - 250,000      - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ของชุมชน เขา้พืน้ทีเ่กษตรกรรม ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  - - - 250,000     - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ วัดพืน้เมอืง มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

อาคารอเนกปรสงค์ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่ 11 บ้านป่าเปา ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ บ้านป่าเปา - บ้านแมค่าวดวงดี ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

91 เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  280,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่12 บ้านใหมพ่ัฒนา ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ ฌาปนสภาน หมูท่ี ่12 บ้านใหมพ่ัฒนา มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

อาคารอเนกปรสงค์ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 3 จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

93 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ู ของชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

พร้อมฝาปิด  ซอย 2 มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

84

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก เพิม่ความสะดวก สบาย ต่อจากของเดิม จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

95 ปรับปรุงถนน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ปรับปรุงถนนโดยการถมหนิคลุก - 250,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่ 13 บ้านร่องลึก ปลอดภยั หมูท่ี ่ 13 บ้านร่องลึก ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

96 กอ่สร้างฝายน้ าล้น เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า กอ่สร้างฝายน้ าล้น - - 250,000 - - ฝายน้ าล้น ระบบการส่งน้ าไหลสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก เพือ่การเกษตรใหม้ี ฝายหนิบ้านร่องลึก จ านวน 1 แหง่ และเกษตรกรมนี้ าใช้

ประสิทธิภาพ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ตลอดปี

97 ปรับปรุงฝายน้ าล้น เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ปรับปรุงระบบฝายน้ าล้น - - - 500,000 - ฝายน้ าล้น ระบบการส่งน้ าไหลสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก เพือ่การเกษตรใหม้ี จ านวน 5 แหง่ จ านวน 5 แหง่ และเกษตรกรมนี้ าใช้

ประสิทธิภาพ จดุที ่1 ฝายป้าแยง ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ

จดุที ่2 ขา้งบ่อนายเกษม น้อยเรือน ตลอดปี

จดุที ่3 ฝายลุงกรุง

จดุที ่4 ฝายน้ าล้นนายประยรู ยศมลู

จดุที ่5 ฝายพ่อถา ยศมลู

98 เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย เทลานคอนกรีตอเนกประสงค์  - - - 250,000 - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่13 บ้านร่องลึก ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ ลานประปาหมูบ่้าน มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

อาคารอเนกปรสงค์ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้
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99 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง หน้าฝายน้ าล้นหว้ยแมห่นาด เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หน้าบ้านนายปัน๋แกว้ ทุนแกว้ จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

100 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 3 ขา้งบ้านนายส่วย ชัยมงคล จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

101 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000    - - - - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง หน้าบ้านนางนวล จนัทร์ค า เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

102 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 280,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของชุมชน ซอยหลังบ้านผู้ช่วยบุญมา ปินตาอดุ ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

103 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู - 280,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

แบบมฝีาปิด ของชุมชน แบบมฝีาปิด  หน้าวัดเชียงยนื ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั
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104 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - 280,000     - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของชุมชน หน้าบ้านพ่อหนานตา ใจวรรณะ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

105 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000     - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ่อปลานายพายพั โพธิสุข จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

106 กอ่สร้างฝายน้ าล้นหว้ยแมห่นาด เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า กอ่สร้างฝายน้ าล้นหว้ยแมห่นาด - - 280,000 - - ฝายน้ าล้น ระบบการส่งน้ าไหลสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพือ่การเกษตรใหม้ี จ านวน 4 จดุ จ านวน 1 แหง่ และเกษตรกรมนี้ าใช้

ประสิทธิภาพ จดุที ่1 หน้าบ้านนายปัน๋แกว้ ทุนแกว้ ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ

จดุที ่2 ขา้งบ้านนายมลู ใจค า

จดุที ่3 หลังบ้านนายสูนย ์เหล็กป้อ

จดุที ่4 หน้าบ้านนางพลอย คีวาด

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

107 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก - - 280,000 - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของชุมชน ซอยหลังบ้านนางแกว้มลู วงค์ไฝ ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

108 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง ขา้งอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด
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109 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ขา้งบ้านนายณรงค์  ใจจ า จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

110 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง หน้าบ้านนายสมบัติ ธิยอด เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

111 ขยายผิวจราจรถนน เพือ่ใหม้กีารคมนาคมทีส่ะดวก ขยายผิวจราจรถนน - - 280,000 - - ระยะทางทีก่อ่สร้าง การคมนาคมมคีวามสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็ก และปลอดภยั

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ซอย 2 หน้าบ้านนายเงิน ใจจ า

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

112 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง ซอย 1 หน้าบ้านนายไชยรัตน์ ศรีบัวขาว เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย บานชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

113 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 1 หน้าบ้านนายพิชัย กนัทาวัง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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114 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 280,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ต้ังแต่ทางเขา้หมูบ่้านถงึทีอ่า่นหนังสือพิมพ์ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

115 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย7 หน้าบ้านนางร ายรู เปีย้ปิน จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

116 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัววี - - - 280,000 - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของชุมชน หลังบ้านนายเงิน ใจจ า ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

117 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอยขา้งบ้านนายสมนึก ยะเป็ง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

118 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 2 บ้านนายเงิน ใจจ า จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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119 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง หน้าวัดเฃียงยนื เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

120 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ หน้าอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

121 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ซอย 5 หลังบ้านนายหล้า ตาวิยะ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

122 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 6/2 หลังบ้านนางกมิ โสลา จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

123 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 7/1 หลังบ้านผู้ช่วยบุญมา ปินตาอดุ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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124 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 4 หลังบ้านนางทองเครือ กา๋มา จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

125 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 5 ขา้งบ้านนายปัน๋ มะโนเกตุ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

126 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 280,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 6 หน้าบ้านนายอา้ย ต๊ะป้อ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

127 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ซอย 6 หลังบ้านนางบัวค า มะณีวรรณ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

128 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ซอย 7 หน้าบ้านนางร ายรู เปีย้บิน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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129 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ซอย 3 หลังบ้านนายสูนย ์เหล็กป้อ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

130 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร โครงการติดต้ังเสียงตามสาย - - - 280,000     - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

ตามแบบและประมาณการของ อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

อบต.สันกลาง 3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ติดตามขอ้มลูขา่วสาร

131 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000     - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ หน้าศาลเจา้พ่อหลักเมอืง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

132 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 6/1 ขา้งบ้านนายสุขเฉลียว อนิต๊ะยอด จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

133 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 7/2 เขา้บ้านนายค า มลูประเสริฐ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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134 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอยเขา้บ้านพ่อหลวงอนิ ผัดแปง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

135 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอยเขา้บ้านนายหลง แสนเรือน จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

136 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย นายถาวร  ต๊ิบแปง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

137 ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด - - - - 280,000     เกษตรกรมนี้ าใช้ ระบบการส่งน้ าไหลสะดวกและ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพือ่การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพ ต้ังแต่หน้าวัดเชียงยนืถงึหลังบ้านนายพล เปีย้ปิน อยา่งเพียงพอ เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตร

ยิง่ขึน้ หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย อยา่งเพียงพอตลอดปี

138 กอ่สร้างเรียงหนิผสมคอนกรีต เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างเรียงหนิผสมคอนกรีต - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ต้ังแต่หน้าวัดเชียงยนืถงึบ้านนางสุพัตร ภกัดีรักษ์ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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139 กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู - - - - 280,000 ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

แบบมฝีาปิด ของชุมชน แบบมฝีาปิด  ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หน้าบ้านนายทน ขดับุญเรืองถงึ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หน้าบ้านนางค า วงค์ไฝ

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

140 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ - - - - 280,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม ขา้งอาคารทีเ่กบ็ของประจ าหมูบ่้าน มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

141 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย ซอยเขา้บ้านนางปิน จนัทร์เสาร์ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

142 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก - - - - 280,000 ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ของชุมชน หน้าบ้านนายสมศักด์ิ ขดับุญเรือง ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

143 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีต เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ กอ่สร้างพนังกัน้น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 พนังกัน้น้ าคอนกรีต ป้องกนัการกดัเซาะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ของน้ าบริเวณถนนและตล่ิง ซอย 2 เสริมไหล่ทาง บริเวณถนนและ

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย จ านวน 1 แหง่ ตล่ิงของล าน้ า

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด
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144 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 280,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนายนิคม สีใจสา จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

145 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 300,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ หน้าวัดเชียงยนื ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

146 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 250,000 - - - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

แบบมฝีาปิด ของชุมชน แบบมฝีาปิด  ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี บ้านนายมานพ พยาราช ถงึ มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

บ้านนายเอนก ยศมลู

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

147 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพิม่ความสะดวก สบาย ตู้ยามสันกลาง ถงึประตูปิดเปิด ชลประทาน จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

148 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 250,000 - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพิม่ความสะดวก สบาย สายกองหล่ม หมทูี ่15 - หมูท่ี ่11 จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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149 ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด - 250,000 - - - เกษตรกรมนี้ าใช้ ระบบการส่งน้ าไหลสะดวกและ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพือ่การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพ ตู้ยามสันกลาง ถงึ พืน้ทีเ่ขต หมูท่ี ่2 อยา่งเพียงพอ เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตร

ยิง่ขึน้ หมูท่ี ่14 บ้านป่าขา่ดอนชัย อยา่งเพียงพอตลอดปี

150 สร้างโรงน้ าด่ืมชุมขน เพือ่ปรับปรุงคุณภาพของน้ า สร้างโรงน้ าด่ืมชุมชน หมูท่ี ่15 - 250,000 - - - จ านวนครัวเรือนมี ประชาชนมนี้ าสะอาดในการ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ใหม้คีวามสะอาด ได้มาตรฐาน บ้านแมค่าวดวงดี น้ าด่ืมอยา่งเพียงพอ อปุโภค บริโภค

และเพียงพอกบัผู้บริโภค ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

151 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก - 250,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ของชุมชน สายกองหล่ม หมทูี ่15 - หมูท่ี ่11 ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

152 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพิม่ความสะดวก สบาย นางธนพร สิทธิปัญญา จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

153 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพิม่ความสะดวก สบาย หน้า รพ.สต.แมค่าวหลวง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

154 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

พร้อมเสริมไหล่ทาง เพิม่ความสะดวก สบาย พร้อมเสริมไหล่ทาง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ในการสัญจรไปมา สายกองหล่ม หมทูี ่15 - หมูท่ี ่11 สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ในชีวิตและทรัพยสิ์น
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
155 ขยายไหล่ทางถนน เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายไหล่ทางถนนภายในหมูบ่้าน - - - - 250,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้

156 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 250,000 ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี เพิม่ความสะดวก สบาย สายภเูวียง ถงึ ฌาปนสถาน หมูท่ี ่15 จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่15 บ้านแมค่าวดวงดี สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

157 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  (โดม) 250,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

ในบริเวณฌาปนสถาน ตามแบบที ่อบต. ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

158 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 250,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง ของชุมชน หน้าบ้านนายเมด็ ดีหน้อยถงึศูนยก์องทุน ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูบ่้าน  หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

159 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าบ้านนายเสน่ห ์อภยั ถงึบ้าน จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา นางเต็ม ศิริ สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง ในชีวิตและทรัพยสิ์น

160 ปรับปรุงหอกระจายขา่ว เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร ปรับปรุงหอกระจายขา่ว - 250,000     - - - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ติดตามขอ้มลูขา่วสาร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
161 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก - - 250,000 - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง ของชุมชน ซอย 4 ขา้งบ้านนางป้อง พรมตัน ครัวเรือนประชาชน ในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

162 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง เพิม่ความสะดวก สบาย ซอย 2 ,4 , 6 ,7 ,8 จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

163 กอ่สร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 250,000 - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง เพิม่ความสะดวก สบาย ล าเหมอืงทุง่ใต้ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ในชีวิตและทรัพยสิ์น

164 กอ่สร้างป้อมยามทีพ่ักสายตรวจ เพือ่รักษาความปลอดภยัในชีวิต กอ่สร้างป้อมยามทีพ่ักสายตรวจ - - - - 250,000     จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับการรักษา กองช่าง

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง และทรัพยสิ์นของประชาชน ขา้งถนนสายกลาง หน้าบ้านนายมานิตย์ ความปลอดภยัในชีวิตและ

แกว้บังวัน ทรัพยสิ์น

หมูท่ี ่16 บ้านสันโค้ง

165 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000    - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่17 บ้านแมค่าวโตนพัฒนา เพิม่ความสะดวก สบาย ขา้งบ้านพ่อหลวงวิชัย ใจยะค า จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา นางเต็ม ศิริ สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน หมูท่ี ่17 บ้านแมค่าวโตนพัฒนา ในชีวิตและทรัพยสิ์น

166 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 250,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่17 บ้านแมค่าวโตนพัฒนา ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม หมูท่ี ่17 บ้านแมค่าวโตนพัฒนา มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
167 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  250,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ กองช่าง

ฌาปนสถาน หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใช้สถานที่ ฌาปนสถาน หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา มาใช้สถานทีไ่ด้รับความ ได้รับความสะดวกสบาย

ในบริเวณฌาปนสถาน ตามแบบที ่อบต. ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

168 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีก่จิกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 250,000    - - - - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมสีถานทีส่ าหรับ กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ของหมูบ่้าน เช่น การประชุม หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา มาใช้บริการได้รับความ การจดักจิกรรมของหมูบ่้าน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

169 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพือ่ประชาสัมพันธ์ขา่วสาร โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 250,000    - - - - จ านวน 1 หมูบ่้าน 1.ประชาชนได้รับขอ้มลุ กองช่าง

ภายในหมุบ่้าน ใหม้ปีระสิทธิภาพอยา่งทัว่ถงึ ภายในหมุบ่้าน ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา 2.การประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร

ตามแบบและประมาณการของ อยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้

อบต.สันกลาง 3.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ติดตามขอ้มลูขา่วสาร

170 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่รองรับการจราจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 250,000     - - - ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา เพิม่ความสะดวก สบาย เขา้อา่งเกบ็น้ าหว้ยผาแดง จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

171 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา - 250,000     - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ   - ทางเขา้อา่งเกบ็น้ าหว้ยผาแดง ประชาชนทีม่กีารคมนาคม รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึน้ มคีวามปลอดภยั

172 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต - - 250,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ระบบการระบายน้ าใน กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ของชุมชน อา่งเกบ็น้ าหว้ยต้นยาง เขา้สู่พืน้ที่ ครัวเรือนประชาชน เขตชุมชนมปีระสิทธิภาพ

การเกษตรบ้านเวียงสา มนี้ าท่วมขงัลดลง แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
173 กอ่สร้างศาสาทีพ่ักอา่งเกบ็น้ า เพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับใช้ในการ กอ่สร้างศาลาทีพ่ักอา่งเกบ็น้ า - - - 250,000     - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนและบุคคลทัว่ไป กองช่าง

หว้ยผาแดง หมูท่ี ่18 พักผ่อนและในการประชุม ศึกษา หว้ยผาแดง หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ใช้บริการได้รับความ ได้รับความสะดวก สบาย

บ้านเวียงสา ดูงาน ตามแบบที ่อบต. ก าหนด สะดวกเพิม่ขึน้

174 ถมดินไหล่ทาง เพือ่รองรับการจราจร ถมดินไหล่ทาง - - - - 250,000     ถนน คสล. ประชาชนในพืน้ทีแ่ละ กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา เพิม่ความสะดวก สบาย หน้าอาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 สาย ผู้ทีสั่ญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น

175 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทีดิ่น เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม 200,000    200,000     700,000      700,000     700,000     ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง และสาธารณสมบัติ ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั เกษตรและในหมูบ่้านในพืน้ทีต่ าบลสันกลาง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

และส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่18 ตามแบบที ่อบต. ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 

ไหล่ทางถนนในพืน้ทีต่ าบลสันกลาง 

หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่18

3.ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า

คอนกรีต ในพืน้ทีต่ าบลสันกลาง

หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่18

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

4.ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ า

คอนกรีตในพืน้ทีต่ าบลสันกลาง

หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่18

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

5.บ ารุงรักษาผิวถนนทีไ่ด้รับการถา่ยโอน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
176 สร้างโรงน้ําดื่มชุมขน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ํา สร้างโรงน้ําดื่มชุมชน - - 250,000 - - จํานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้ําสะอาดในการ กองช่าง

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา น้ําดื่มอย่างเพียงพอ อุปโภค บริโภค
และเพียงพอกับผู้บริโภค ตามแบบที่ อบต.กําหนด

177 ติดตั้งเครื่องขยายเสียง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ติดตั้งเครื่องขยายเสียง - - 150,000   - - มีการติดตั้งครื่องเสียงพร้อประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ให้ครอบคลุมภายในหมู่บ้ ถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการจราจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 780,000 - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่และ กองช่าง
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง เพิ่มความสะดวก สบาย หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง จํานวน 1 สาย ผู้ที่สัญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา ทางหลงท้องถิ่น ชร.ถ.134-28 สายทางบ้าน สะดวกสบายและปลอดภัย
ของประชาชน ป่าเหียง - บ้านอาข่าผาแดง ในชีวิตและทรัพย์สิน

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการจราจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 484,000 - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่และ กองช่าง
หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก เพิ่มความสะดวก สบาย หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก จํานวน 1 สาย ผู้ที่สัญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา ทางหลงท้องถิ่น ชร.ถ.134-09 สายทาง สะดวกสบายและปลอดภัย
ของประชาชน 5L - RMC ในชีวิตและทรัพย์สิน

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการจราจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 965,000 - - - - ถนน คสล. ประชาชนในพื้นที่และ กองช่าง
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา เพิ่มความสะดวก สบาย หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา จํานวน 1 สาย ผู้ที่สัญจรไปมาเดินทาง

ในการสัญจรไปมา ทางหลงท้องถิ่น ชร.ถ.134-13 สายทางบ้าน สะดวกสบายและปลอดภัย
ของประชาชน เวียงสา - บ้านธารทอง ตําบลทรายขาว ในชีวิตและทรัพย์สิน

181 ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ1.ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 300,000 300,000  300,000   300,000  300,000  จํานวนเครื่องมือ การปฏิบัติงานเป็นไป สํานักงานปลัด
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ของ อบต. ใช้การได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องใช้ในการ อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ําประปาหมู่บ้านและ เครืองจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมู่บ้าน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน.

เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ
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ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
       5.2 แผนงานอุตสาหกกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายสะพานเชื่อมต่อ เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม ขยายสะพานเชื่อมต่อ 500,000        - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต าบลสันกลาง (บ้านป่าเหยีง) ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็วและ ต าบลสันกลาง (บ้านป่าเหยีง) ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ไปยงัต าบลป่าหุง่ ปลอดภยั ไปยงัต าบลป่าหุง่ ทีม่คีมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง รวดเร็วเพิม่มากขึน้

2 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าแมน่้ าพุ เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า ใหส้ามารถ กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าแมน่้ าพุพร้อมระบบ - - 20,000,000  20,000,000   20,000,000  พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ กองช่าง

พร้อมระบบส่งน้ า ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็ม ส่งน้ า หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 3,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ประสิทธิภาพ อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ

3 ขดุลอกหนองถ้ า เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ขดุลอกหนองถ้ า - - - 3,000,000     - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตร ประมาณ กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า เพือ่การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพ หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

ยิง่ขึน้ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ

4 ขดุลอกหนองผา เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ขดุลอกหนองผา - - - 300,000       - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตร ประมาณ กองช่าง

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า เพือ่การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพ หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

ยิง่ขึน้ ตามแบบที ่อบต.ก าหนด อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ

5 ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า ขดุลอกล าหว้ยแมห่นาด - - 7,000,000    - - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตร ประมาณ กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ถงึ เพือ่การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพ หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ถงึ มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 2,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง ยิง่ขึน้ หมูท่ี ่2 บ้านแมค่าวหลวง อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ

ปากกว้าง 3.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ยาว 15,000.00 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 5,000,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ของประชาชนใหไ้ด้รับ เสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ถงึ  ความสะดวก รวดเร็ว หมูท่ี ่3 บ้านถ้ า ถงึ  ทีม่กีารคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ทีรั่บผิดชอบ

บ้านแมค่าววัง และปลอดภยั บ้านแมค่าววัง รวดเร็วเพิม่มากขึน้

ตามแบบ อบต. ก าหนด

7 วางท่อประปาภเูขา เพือ่แกป้ัญหาการขาดแคลน วางท่อประปาภเูขา - - - - 1,000,000    ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนมนี้ าส าหรับ กองช่าง

จากเขือ่นผาแดง น้ าอปุโภค บริโภค ของราษฎร จากเขือ่นผาแดง หมูท่ี ่18 ครัวเรือนประชาชน การอปุโภค บริโภค และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ถงึ บ้านเวียงสาถงึ หมูท่ี ่10 มนี้ าใช้ในการอปุโภค อยา่งเพียงพอ ทีรั่บผิดชอบ

หมูท่ี ่10 บ้านผาจอ้ บ้านผาจอ้ บริโภคอยา่งเพียงพอ

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า

8 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยต้นยาง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า ใหส้ามารถ กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยต้นยาง 30,000,000    - - - - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ กองช่าง

(หมูท่ี ่1, 2, 3, 10, 18) ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็ม (หมูท่ี ่1, 2, 3, 10, 18) มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

ประสิทธิภาพ อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ใหเ้กดิแสงสว่างทัว่ถงึ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ - - 2,000,000 - - จ านวนครัวเรือนทีม่ี พืน้ทีใ่นหมูบ่้านมแีสงสว่างทัว่ถงึ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ และป้องกนัอนัตราย พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าใช้ และประชาชนมคีวามปลอดภยั และหน่วยงานอืน่

(โซล่าเซลล์) ในตอนกลางคืนและ  (โซล่าเซลล์) ในชีวิตและทรัพยสิ์น และ ทีรั่บผิดชอบ

ประหยดัค่าใช้จา่ย ประหยดัค่าใช้จร่ย

10 ขดุลอกอา่งผาแดง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า ใหส้ามารถ ขดุลอกอา่งผาแดง หมทูี ่1 บ้านป่าเหยีง - - - 1,000,000     - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ กองช่างและหน่วยงาน

หมทูี ่1 บ้านป่าเหยีง  ต าบลสันกลาง ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ต าบลสันกลาง ตามแบบทีก่ าหนด มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ อืน่ทีรั่บผิดชอบ

อยา่งเพียงพอตลอดปี

11 ขดุลอกหว้ยต้นผ้ึง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า ใหส้ามารถ ขดุลอกหว้ยต้นผ้ึง หมทูี ่12  บ้านใหมพ่ัฒนา - - - 1,000,000     - พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ กองช่างและหน่วยงาน

หมทูี ่12  บ้านใหมพ่ัฒนา ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ต าบลสันกลาง ตามแบบทีก่ าหนด มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ อืน่ทีรั่บผิดชอบ

อยา่งเพียงพอตลอดปี

103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,000,000     - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนเขตติดต่อต าบล กองช่าง

หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ต าบลสันกลาง ของประชาชนใหไ้ด้รับ หมูท่ี ่18 บ้านเวียงสา ต าบลสันกลาง ครัวเรือนประชาชน สันกลางและ อบต.สันกลาง

ถงึหมูท่ี ่13 บ้านรวมไทย ความสะดวก รวดเร็ว ถงึหมูท่ี ่13 บ้านรวมไทย ทีม่คีมนาคมสะดวก ต าบลทรายขาว กบั

ต าบลทรายขาว และปลอดภยั ต าบลทรายขาว รวดเร็วเพิม่มากขึน้ จ านวน 6 หมูบ่้าน อบจ.เชียงราย

อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยัในการสัญจร

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 9,000,000      - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนเขตติดต่อต าบล กองช่าง

ถนนสายบ้านแมค่าวโตนถงึ ของประชาชนใหไ้ด้รับ ถนนสายบ้านแมค่าวโตนถงึ ครัวเรือนประชาชน สันกลางและ อบต.สันกลาง

บ้านป่าเมีย่ง ความสะดวก รวดเร็ว บ้านป่าเมีย่ง ทีม่คีมนาคมสะดวก ต าบลทรายขาว กบั

และปลอดภยั ตามรูปแบบและรายการ รวดเร็วเพิม่มากขึน้ จ านวน 6 หมูบ่้าน อบจ.เชียงราย

ที ่อบต. ก าหนด ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยัในการสัญจร

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 9,000,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ของประชาชนใหไ้ด้รับ เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั อบต.สันกลาง

ความสะดวก รวดเร็ว ถนนสายสันผักฮ้ี - บ้านดอยป่าสัก ทีม่คีมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา กบั

และปลอดภยั หมูท่ี ่7 ต าบลเมอืงพาน รวดเร็วเพิม่มากขึน้ อบจ.เชียงราย

ตามรูปแบบและรายการ

ที ่อบต. ก ำหนด

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 9,000,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลป่าหุง่ ของประชาชนใหไ้ด้รับ เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลป่าหุง่ ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั อบต.สันกลาง

ความสะดวก รวดเร็ว คลองซอย 6 - ต าบลป่าหุง่ ทีม่คีมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา กบั

และปลอดภยั ตามรูปแบบและรายการ รวดเร็วเพิม่มากขึน้ อบจ.เชียงราย

ที ่อบต. ก ำหนด

16 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยต้นยาง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า ใหส้ามารถ กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าหว้ยต้นยาง 5,000,000     5,000,000      5,000,000    5,000,000     5,000,000    พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ กองช่าง

ต าบลสันกลาง ใช้ประโยชน์ได้อยา่งเต็ม ต าบลสันกลาง มนี้ าใช้อยา่งเพียงพอ 1,000 ไร่ มนี้ าใช้ และหน่วยงานอืน่

ประสิทธิภาพ อยา่งเพียงพอตลอดปี ทีรั่บผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 9,000,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ของประชาชนใหไ้ด้รับ เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั อบต.สันกลาง

ความสะดวก รวดเร็ว คันคลองชลประทาน ซอย 5 ถงึ ทีม่คีมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา กบั

และปลอดภยั บ้านดอยป่าสัก ต าบลเมอืงพาน รวดเร็วเพิม่มากขึน้ อบจ.เชียงราย

ตามรูปแบบและรายการที ่อบต. ก าหนด

18 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000    - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ของประชาชนใหไ้ด้รับ เชื่อมต าบลสันกลางถงึต าบลเมอืงพาน ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั อบต.สันกลาง

ความสะดวก รวดเร็ว หน้าวัดสันผักฮ้ีถงึเขตต าบลเมอืงพาน ทีม่คีมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา กบั

และปลอดภยั ตามรูปแบบและรายการที ่อบต. ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้ อบจ.เชียงราย

19 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพือ่พัฒนาด้านการคมนาคม กอ่สร้างสะพานคอนกรีต 500,000        - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ของประชาชนใหไ้ด้รับ เสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั และหน่วยงานอืน่

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย ความสะดวก รวดเร็ว หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย ทีม่กีารคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ทีรั่บผิดชอบ

และปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้

20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการ เพือ่พัฒนาด้านการคมนาคม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการ 10,000,000    - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของประชาชนใหไ้ด้รับ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั และหน่วยงานอืน่

ความสะดวก รวดเร็ว สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านลีซอ ทีม่กีารคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ทีรั่บผิดชอบ

และปลอดภยั หมูท่ี ่6 –15 บ้านแมค่าวโตน–บ้านแมค่าวดวงดี รวดเร็วเพิม่มากขึน้

ตามรูปแบบและรายการ ที ่อบต. ก าหนด

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาด้านการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 800,000        - - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายอ่างเก็บน้ าห้วยผาแดง ของประชาชนใหไ้ด้รับ สายอ่างเก็บน้ าห้วยผาแดง ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วและปลอดภยั และหน่วยงานอืน่

หมู่ที่ 18 บ้านเวยีงสา ความสะดวก รวดเร็ว หมู่ที่ 18 บ้านเวยีงสา ทีม่กีารคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา ทีรั่บผิดชอบ

และปลอดภยั ตามรูปแบบและรายการ ที ่อบต. ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงระบบการส่งน้ า กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - - - ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบการส่งน้ าไหลสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย เพือ่การเกษตรใหม้ี หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย จ านวน 1 แหง่ และเกษตรกรมนี้ าใช้

ประสิทธิภาพ ตามแบบที ่อบต. ก าหนด ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ตลอดปี

23 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในพืน้ที่ วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - - - ร้อยละหรือจ านวน สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ของชุมชน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ครัวเรือนประชาชน น้ าท่วมขงัในพืน้ทีชุ่มชน

หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย หมูท่ี ่9 บ้านหวัฝาย มปีัญหาน้ าท่วมขงัลดลง

ตามแบบที ่อบต. ก าหนด

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และ หมูท่ี ่1 บ้านป่าเหยีง (บ้านอาขา่ผาแดง) ครัวเรือนประชาชน รวดเร็วในการคมนาคมและ

ปลอดภยั ตามแบบที ่อบต.ก าหนด ทีม่กีารคมนาคมสะดวก มคีวามปลอดภยั

รวดเร็วเพิม่มากขึน้
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ผ.01
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้านการค้า การลงทนุ การบรหิาร และโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
   5. ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตรวจสอบปริมาณน ้าและวเิคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตน ้าประปา ด้าเนินการตรวจสอบ 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ้านวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

คุณภาพน ้า ระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านให้สะอาด ปริมาณน ้าและวิเคราะห์ น ้าใช้อย่างเพียงพอ ในการอุปโภค บริโภค
ในพื นที่ต้าบลสันกลาง คุณภาพน ้า ระบบประปา
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 หมู่บ้านในพื นที่ต้าบลสันกลาง 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18
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ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรพัยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสรมิสังคมสรา้งสรรค์
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร
    6. ยุทธศาสตรท์ี่  6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร
        6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การด าเนินการเลือกต้ังผู้บริหาร เพือ่เป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน สนับสนุนการเลือกต้ังในพืน้ที่ 400,000       400,000       400,000       400,000     400,000    ร้อยละของประชาชน ประชาชนด าเนินการระบอบ ส านักงานปลัด

และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ตามระบอบประชาธปิไตย ต าบลสันกลาง มีส่วนร่วมในระบอบ ประชาธปิไตย

การเลือกต้ังอื่นๆ และการลง

ประชามติ ประชาธปิไตย

2 จดัท าแผนที่ภาษี เพือ่พัฒนาระบบการจดัเก็บรายได้ จา้งเหมาจดัท าระบบแผนที่ภาษี 100,000       100,000       200,000       200,000     200,000    ระบบการจดัเก็บภาษี หน่วยงานมีระบบการ กองคลัง

ระบบข้อมูลและ ของ อบต. ให้มีความทันสมัยและ ให้ได้มาตรฐานที่ อบต. ก าหนด รวดเร็วมากขึ้น จดัเก็บภาษีที่ทันสมัย 

ทะเบียนทรัพยสิ์น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อยา่ง มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบ

รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ ได้รวดเร็วสามารถเพิม่รายได้

ในการจดัเก็บภาษี

3 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่พัฒนาและปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายของ 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000      ร้อยละของประชาชน ระบบอินเตอร์เน็ตต าบล ส านักงานปลัด

ในพืน้ที่ต าบลสันกลาง ระบบอินเตอร์เน็ตภายในต าบล ภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ในระบบ ที่ได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้น และเครือข่ายการพัฒนา

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 18 อินเตอร์เน็ตให้มีความเชื่อมโยงกัน มีความเชื่อมโยงกัน

4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพือ่พัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ พัฒนาระบบสารสนเทศของ 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000      ร้อยละของประชาชน ระบบสารสนเทศของ ส านักงานปลัด

อบต.สันกลาง ของ  อบต.สันกลาง ในการ ระบบข้อมูลกลางให้ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้น อบต.สันกลาง ได้รับ

เป็นส่ือกลางด้านข้อมูล และ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยา่งรวดเร็ว การปรับปรุงและพัฒนา

และการประชาสัมพันธ์ อยา่งต่อเนื่อง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพือ่พัฒนาผู้บริหาร สมาชิก จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000      ร้อยละผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักงานปลัด

จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สภา อบต. และบุคลากร พนักงานส่วนต าบล

สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน พนักงานจา้งมีคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ของอบต.สันกลาง และพนักงานจา้ง ได้รับ

ต าบล พนักงานจา้ง ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา และพนักงานจา้ง ได้รับความรู้จากการ ความรู้จากกิจกรรมและการ

คุณภาพชีวติ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท าให้

การท างานมีคุณภาพที่ดีขึ้น
6 โครงการอบรมเพือ่พัฒนา เพือ่พัฒนาผู้บริหาร สมาชิก จดักิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000      ร้อยละผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักงานปลัด

ศักยภาพบุคลากรด้านการ สภา อบต.และบุคลากร ด้านการ ปฏิบัติงานเพือ่ความโปร่งใส สภา อบต. และบุคลากร พนักงานส่วนต าบล
ปฏิบัติงานเพือ่ความโปร่งใส ปฏิบัติงานเพือ่ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของอบต.สันกลาง และพนักงานจา้ง ได้รับ
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว) ได้รับความรู้จากการ ความรู้จากกิจกรรมและการ
(อบต.สีขาว) (อบต.สีขาว) เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท าให้

การท างานมีคุณภาพที่ดีขึ้น
7 อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ อบรมสัมมนาด้านการสร้างจติ 300,000       300,000       300,000       300,000     300,000    ร้อยละผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักงานปลัด

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วนิัยและ ส านึกที่ดีในการให้บริการประชาชน สภา อบต. และบุคลากร พนักงานส่วนต าบล
ต าบล และพนักงานจา้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ร่วมพัฒนา ระเบียบวนิัยและกฏหมาย ของอบต.สันกลาง และพนักงานจา้ง ได้รับ
สู่การปฏิบัติงานตาหลัก ต าบลสันกลางให้เกิดความเข้มแข็ง ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหาร ได้รับความรู้จากการ ความรู้จากกิจกรรมและการ
ธรรมาภิบาล อยา่งยัง่ยนื สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท าให้

และพนักงานจา้ง การท างานมีคุณภาพที่ดีขึ้น
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพือ่ปรับปรุงสถานที่ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 150,000       100,000       100,000       100,000     100,000    ที่ท าการ อบต.สันกลาง สถานที่ในการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด

และภายนอกที่ท าการ ปฏิบัติงานและบริการประชาชน และภายนอกที่ท าการ ได้รับการปรับปรุง และบริการประชาชนได้รับ
อบต.สันกลาง อบต.สันกลาง การปรับปรุงให้สวยงาม

และมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรมน าความรู้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาฯ - - 300,000         - - จ านวนผู้เขา้อบรม ผู้เขา้รับการอบรมเกดิการ ส านักงานปลัด

ของบุคลากรองค์การบริหาร และเทคนิคต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง ผ่านการฝึกการอบรม พัฒนาทัง้ทางด้านศักยภาพ

ส่วนต าบลสันกลาง เพือ่สร้าง วันและการท างานเป็นทีมได้อยา่ง พนักงานจา้งเหมาตามโครงการ และคุณภาพส่วนตนใหเ้ป็น

องค์กรแหง่ความสุขและสนุก มปีระสิทธิภาพและมคีวามสุขสนุก ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 50 คน คนเกง่และดี เป็นทีรั่กและ

กบัการท างานเป็นทีม กบัการท างาน ทีต้่องการของทุกๆ คน

10 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการ เพือ่ใหม้ศูีนยป์ฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ จดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ 15,000          15,000          15,000          15,000         15,000        จ านวนโครงการ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ส านักงานปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1 โครงการ อยา่งถกูต้องและเป็นธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอ าเภอ(อ าเภอพาน) ระดับอ าเภอ(อ าเภอพาน)

ระดับอ าเภอ (อ าเภอพาน)

11 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ เพือ่รองรับพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่น จดัท าระบบแผนทีภ่าษี 100,000         100,000         100,000         100,000       100,000      ระบบการจดัเกบ็ภาษี หน่วยงานมรีะบบการจดัเกบ็ภาษี กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น เพือ่รองรับ  และส่ิงปลูกสร้างของ อบต. ใหม้คีวาม ใหไ้ด้มาตรฐานที ่อบต. ก าหนด ราบถว้นสมบูรณ์ ทีท่ันสมยั มคีวามเทีย่งตรง

พรบ.ภาษีทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ทันสมยัและสามารถตรวจสอบขอ้มลู ตรวจสอบได้รวดเร็วสามารถ

พ.ศ.2562 ได้อยา่งรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ เพิม่รายได้ในการจดัเกบ็ภาษี

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน พนักงานส่วนต าบลและ 10,000          10,000          10,000          10,000         10,000        ร้อยละจ านวนผู้เขา้รับ ผู้เขา้ร่วมการอบรมมคีวามรู้ ส านักงานปลัด
เกีย่วกบัประกนัสังคม ของบุคลากร และมคีวามรู้ความเขา้ใจ ผู้ประกนัตน การอบรมได้รับความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุน

กองทุนเงินทดแทนและ เกีย่วกบักองทุนเงินทดแทนและ จ านวน 50 คน จากการเขา้ร่วมโครงการ ประกนัสังคมและกองทุน

สิทธิประโยชน์ส าหรับ ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับ เงินทดแทน และรู้ถงึสิทธิ

ผู้ประกนัตน ผู้ประกนัตนระหว่างกองทุนประกนั ประโยชน์ส าหรับ

สังคมและกองทุนเงินทดแทน ผู้ประกนัตน
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ผ.02
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง เพือ่พัฒนาผู้บริหาร สมาชิก จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000      ร้อยละผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักงานปลัด

คุณธรรมจริยธรรม สภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สภา อบต. และบุคลากร พนักงานส่วนต าบล

ส าหรับคณะผู้บริหาร พนักงานจา้งมีคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ของอบต.สันกลาง และพนักงานจา้ง ได้รับ

สมาชิกสภาฯ พนักงาน ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา และพนักงานจา้ง ได้รับความรู้จากการ ความรู้จากกิจกรรมและการ

ส่วนต าบล และพนักงานจา้ง คุณภาพชีวติ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท าให้

การท างานมีคุณภาพที่ดีขึ้น

14 โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา เพือ่พัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน จดักิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 400,000       400,000       400,000       400,000     400,000    ร้อยละผู้น าชุมชน ร้อยละผู้น าชุมชน ส านักงานปลัด

ศักยภาพ ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานเพือ่ความโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน

คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจา้ง ตามหลักธรรมาภิบาล ส่วนต าบล พนักงานจา้ง ส่วนต าบล พนักงานจา้งได้รับ

ส่วนต าบล พนักงานจา้ง สู่การปฏิบัติงานตาม ได้รับความรู้จากการ ความรู้จากกิจกรรมและการ

สู่การปฏิบัติงานตาม ตามหลักธรรมาภิบาล เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะต่าง ๆ 

ตามหลักธรรมาภิบาล

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาฯ 300,000       300,000       300,000       300,000     300,000    จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการ ส านักงานปลัด

ของบุคลากรองค์การบริหาร และเทคนิคต่างๆ มาใช้ในชีวติประจ า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง ผ่านการฝึกการอบรม พัฒนาทั้งทางด้านศักยภาพ

ส่วนต าบลสันกลาง เพือ่สร้าง วนัและการท างานเป็นทีมได้อยา่ง พนักงานจา้งเหมาตามโครงการ และคุณภาพส่วนตนให้เป็น

องค์กรแห่งความสุขและสนุก มีประสิทธภิาพและมีความสุขสนุก ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 50 คน คนเก่งและดี เป็นที่รักและ

กับการท างานเป็นทีม กับการท างาน ที่ต้องการของทุกๆ คน

111

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ประกอบด้วย 

    1.1 ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
    1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน   
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 
    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
    2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
    2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
    2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
    2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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          (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
 (4) โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            

ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทศัน์ (5)
    3.5 กลยุทธ์ (5)
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
    3.8 แผนงาน (5)
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100
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4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น      
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง          
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ 
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 
 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ     
แรงงาน ฯลฯ  
 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง 
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

(8) การสํารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง           
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

20 
(5) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้      
ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ  
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ       
ทางเศรษฐกิจและ ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ          
การพัฒนา 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ท่ีอาจส่งผล ต่อการดําเนินงาน ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง)                 
W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และ T – 
Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   
 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0    
 

 
(10) 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(5)  
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ี   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5) 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ        
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด            
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจดัทําโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100 
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10
2. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
         แห่งชาติ ฉบับที่ 12

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
         ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5)
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลทีค่าดว่าได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)

รวมคะแนน 100
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 6. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ  
ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์        
การเปลี่ยนท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี       
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง          
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้
กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ          
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาํเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ         
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่    
และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ          
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมิติต่าง ๆ จนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปญัหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  
 

10  
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน
นเต็ม 

คะแนนท่ีได้

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
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(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5)  

5.3 เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทําท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปน็เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา     
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง      
สู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับ    
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับThailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)  
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือ
ร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็น
ท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ในการจัดทํา
โครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ 
กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

(5) 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีชีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานงึถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

รวมคะแนน 100 
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7. การวัดผลในเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ 

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คอื การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบสาํหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (5) แบบวัดแระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 
Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory method) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบประเมินตนเอง (Self- Assessment Model) 
  (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลทีไ่ด้จริง ๆ คืออะไร คาใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลน้ันได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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8. ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

8.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต (เช่น จะทาํ สนับสนุน สง่เสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
     ในทฤษฎีทางวิชาการจัดการช้ีว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
  4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ (Technology) 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                      พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
 
 
 
 
                  
 
 
     จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหน่ึง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโต และอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 
  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
      หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นน้ันยังสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านน้ัน ๆ เป็นต้น 
      ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
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      ในอนาคต อํานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรน้ัน ส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวม
อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังน้ัน ผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลจึงจําเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
      ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควร
ต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและ
จะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริง
ในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและ
บริบทแวดล้อมของท้องถิ่นน้ัน ๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง  
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
      เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุของ             
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก             
ปัญหาประชาชนเรียกร้อง ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน เช่น ต้องการ
ผ้าห่มกันหนาวฟรี และของอ่ืน ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและ      
การตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
      อีกปัญหาหน่ึงของประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะต้องเอาเวลาไปทํางานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย             
ประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัย
การพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
      ดังน้ัน การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสําคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้       
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
      ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ  
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น 
      สภาพสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มที่แพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังน้ัน บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลจึงจําเป็น 
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ที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม            
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม และคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมี
คนที่ชอบสิ่งที่เหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน            
อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแต่ว่าจะสามรถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงน้ันได้อย่างไร 
  4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
      ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
อยู่เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดทําเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือสั่ งการของกรมส่งเสริมฯ            
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 8.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพ่ือนําไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
     องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์          
การพัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
      - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
      - แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
      - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
      AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่าง ๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
      Asean จะรวมตัวเป็น  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่  31           
ธันวาคม 2558 ณ วันน้ันจะทําให้ภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ 
   1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
   2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
   3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
   4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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