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เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    

โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง และประชาคมท้องถิ่น 
รวมท้ังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ              
สมัยท่ี ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔ 

      อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๒   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง (พ.ศ.๒๕6๖ - ๒๕๗๐) ส าหรับเป็น 
กรอบในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางต่อไป 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พศ. ๒๕๖๔ 
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ค าน า 

 
 
       การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนา  เพราะแผนเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็น
เป้าหมายขององค์กร และยังระบุถึงวิธีท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้นอีกด้วย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการพัฒนา
เช่นกัน 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและหวัง        
เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสริมกลาง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อไป 
 

       
 
       

  (นายประเสริฐ   พรมมาลา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ด้านกายภาพ 
            1)  ขนาดและที่ต้ัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  ต้ังอยู่เลขท่ี 369 หมู่ท่ี 5  (บ้านศรีลังกา)  ต าบลเสริมกลาง  
อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอเสริมงามไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ 10 กิโลเมตร 

แผนที่แสดงที่ต้ังต าบลเสริมกลาง 
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              2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบสูงด้านทิศเหนือ           
และทิศตะวันตก ส่วนทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกเป็นพื้นท่ีราบ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 
เป็นภูเขาและเป็นพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติแม่เสริม โดยมีแม่น้ าแม่เสริมไหลผ่านตอนกลางของพื้นท่ี 

     
   3)  ลักษณะภูมิอากาศ    
         องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีลักษณะภูมิอากาศแบบ 3 ฤดู  ประกอบด้วย   
         ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม       ถึง    เดือนพฤษภาคม   
         ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน        ถึง    เดือนตุลาคม   
         ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน   ถึง   เดือนกุมภาพันธ์ 

     4)  ลักษณะของดิน   
          ดินท่ีปรากฏพบในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง พอแบ่งออกได้เป็นหน่วยหรือกลุ่มใหญ่ๆได้  167 
หน่วย แต่ละหน่วยได้แสดงอาณาเขตไว้แล้วในแผนท่ีดินขนาดมาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  โดยใช้หมายเลข
ก ากับ    ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกว่าหน่วยแผนท่ีดิน หมายเลขประจ าหน่วยแผนท่ีดินอาจไม่เรียงล าดับครบทุก
หมายเลข       บางหมายเลขจะมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษก ากับได้แก่  B , C , D หรือ E ซึ่งหมายถึง ความ
ลาดชันของพื้นท่ีท่ีปรากฏพบหน่วยแผนท่ีนั้นอยู่เช่น  29B , 29C ,  29D และ 29E  ซึ่งหมายถึง หน่วยดิน
หมายเลข 29       ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของความลาดชัน  B(2-5%) , C(5-12%) , D(12-20%)และ E(20-35%) 
ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังมีรูปสัญลักษณ์ประกอบกับหน่วยแผนท่ีดิน หมายถึง บริเวณหน่วยแผนท่ีดินนั้นจะพบ
หินโผล่เป็นจุดๆ ปะปนอยู่ด้วย 

ข้อมูลการใช้ดินต าบลเสริมกลาง 
           หน่วยดินชุดท่ี 7 เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดี  เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ส่วนการ
ปลูกถั่วลิสงและกระเทียม ดีปานกลาง  พบในพื้นท่ี หมู่ท่ี  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,9 
           หน่วยดินชุดท่ี 47 , 48  เป็นดินท่ีมีดินลูกรังปนอยู่มีความสมบูรณ์ปานกลาง ต้องใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน  พบในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 , 3 , 6 ,7 
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          หน่วยดินชุดท่ี 59  เป็นหน่วยดินท่ีมีความลาดชัน  มีความสมบูรณ์ต่ า  ต้องปรับปรุงบ ารุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  พบในพื้นท่ี หมู่ท่ี 2 , 4 
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง  
   1) อาณาเขต 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  124.76 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อดังนี้ 
            ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลเสริมขวา 
             ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต าบลเสริมซ้าย 
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลทุ่งงาม และต าบลเสริมขวา 
             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอล้ี  จังหวัดล าพูน 

        เขตการปกครอง  
     องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีเขตการปกครอง  จ านวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี  1   บ้านโปุงน้ าร้อน  (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง เต็มพื้นท่ี) 
หมู่ท่ี  2   บ้านกิ่วห้วยเบิก  (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง เต็มพื้นท่ี) 

     หมู่ท่ี  3   บ้านสันโปุง       (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง เต็มพื้นท่ี) 
หมู่ท่ี  4   บ้านเหล่ายาว    (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง เต็มพื้นท่ี) 

     หมู่ท่ี  5   บ้านศรีลังกา     (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง บางส่วน) 
หมู่ท่ี  6   บ้านฮ่องฮ ี   (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง บางส่วน) 

     หมู่ท่ี  7   บ้านนาเอี้ยง      (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง บางส่วน) 
หมู่ท่ี  9  บ้านสบเสริม      (อยู่ในเขต อบต.เสริมกลาง บางส่วน)  

       2)  การเลือกต้ัง 
            การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง เป็นการ
เลือกต้ังโดยตรง การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกต้ัง  และการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง โดยมีสมาชิกจาการเลือกต้ัง 
หมู่บ้านละ ๑ คน                 
 
3.  ประชากร 
      1)  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
           จ านวนประชากรในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีครัวเรือนท้ังส้ิน จ านวน 
1,254 ครัวเรือน  ประชากรท้ังส้ิน  4,092  คน แยกเป็น ชาย  2,059 คน หญิง  2,033  คน โดยแยก
จ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้   
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน หมายเหตุ 
  ชาย หญิง รวม   

1 โปุงน้ าร้อน 239 257 496 163  
2 กิ่วห้วยเบิก 300 264 564 168  
3 สันโปุง 433 405 83๘ 252  
4 เหล่ายาว ๕63 597 1,๑60 341  
5 ศรีลังกา 421 430 851 262  
6 ฮ่องฮ ี 9๘ 73 1๗๑ 52  
7 นาเอี้ยง 2 2 4 11  
9 สบเสริม 3 5 8 5  

 รวมทั้งหมด 2,059 2,033 4,092 1,254  

       2)  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม 
00-04 87 83 170 
05-09 94 91 185 
10-14 106 96 202 
15-19 126 112 238 
20-24 110 145 255 
25-29 158 141 299 
30-34 166 178 344 
35-39 134 130 264 
40-44 130 165 295 
45-49 178 175 353 
50-54 175 178 353 
55-59 177 178 355 
60-64 148 114 262 
65-69 124 100 224 
70-74  54 51 105 
75-79 36 34 70 
80+ 56 62 118 
รวม 2,059 2,033 4,092 

ท่ีมา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอเสริมงาม ( ข้อมูล  ณ  กรกฎาคม  ปี 2564) 
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4.  สภาพทางสังคม 
1)  ด้านการศึกษา 
       สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.เสริมกลาง  มีดังนี้ 
      (1)  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  3  แห่ง 
      (2)  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)          จ านวน  1  แห่ง 
      (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  4  แห่ง 
      จ านวนครู-อาจารย์  ผู้ดูแลเด็ก และจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
      (1)  ครู-อาจารย์    จ านวน   36   คน 
      (2)  พนักงานครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           จ านวน    2   คน 
      (3)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน    2   คน 
      (๔)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  จ านวน   182 คน 
      (๕)  จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    65  คน 

 2)  ด้านสาธารณสุข   
       สถานพยาบาลท่ีให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  ประกอบด้วย  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   จ านวน  ๒  แห่ง ได้แก่ รพสต.สันโปุง  และ รพสต.นาเอี้ยง 
      บุคลากรด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าท่ีบริหารสาธารณสุข  2 คน  พยาบาลวิชาชีพ 

2 คน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คน  และเจ้าพนักงานสุขภาพชุมชน 1 คน 
        สาเหตุการเจ็บปุวย  ส่วนมากเกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรค
เรื้อรัง เช่นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เป็นต้น  

         3)  ด้านอาชญากรรม    
    ฝุายปกครอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ร่วมกันเฝูาระวัง และ

ปูองกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
  
         4)  ด้านยาเสพติด  

    ฝุายปกครอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

         5)  การสังคมสงเคราะห์  
     ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ติดเชื้อเอดส์   
     (1) ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางมีผู้สูงอายุท้ังหมดจ านวน  836 คน       

ซึ่งจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20.50 ของจ านวนประชากรท้ังหมดและมีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ          
ขึ้นทุกหมู่บ้าน มีกิจกรรมการออกก าลังกาย นันทนาการ ฯลฯ 

     (2) ผู้พิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีผู้พิการท้ังหมด จ านวน 237 คน  
จ านวนผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 5.80 ของจ านวนประชากรท้ังหมด  

     (3) ผู้ติดเช้ือเอดส์ ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสริมงามพบว่า ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสริมกลาง มีผู้ติดเช้ือเอดส์ท้ังหมดจ านวน 17 คน ซึ่งจ านวนผู้ติดเช้ือเอดส์คิดเป็นร้อยละ 0.5    
ของจ านวนประชากรท้ังหมด  
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
       1)  การคมนาคมขนส่ง   

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีเส้นทางการคมนาคมเช่ือมต่อกับต าบลข้างเคียง  ดังนี้ 
   (1)  ถนนสายหลัก ได้แก่  สายดอนแก้ว – เหล่ายาว  เช่ือมระหว่างต าบลเสริมกลางกับต าบล      

ทุ่งงาม 
   (2)  ถนนสายรอง  ได้แก่  สายศรีลังกา – นาไผ่  เช่ือมระหว่างต าบลเสริมกลางกับต าบลเสริมซ้าย 
   (3)  ถนนสายรอง  ได้แก่  สายเหล่ายาว – ดงหนองจอก เช่ือมระหว่างต าบลเสริมกลางกับต าบล

เสริมซ้าย 
   (๔)  ถนนสายรอง  ได้แก่  สายเหล่ายาว – ห้วยส้ม  เช่ือมระหว่างต าบลเสริมกลางกับต าบลทุ่งงาม 

        2)   การไฟฟ้า  
    ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  จากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอเสริมงาม 

       3)  การประปา 
   (๑)  มีระบบประปาหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน   (จ านวน  6   แห่ง) 

              (๒)  มีก าลังการผลิต  10  ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  (จ านวน 2 แห่ง) 
              (๓)  มีก าลังการผลิต  7   ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  (จ านวน 1 แห่ง) 
              (๔)  มีก าลังการผลิต  4   ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  (จ านวน 3 แห่ง) 
 
         4)   โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
               ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่     
ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร  

         5)   ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
               ปัจจุบันมีบริษัทไปรษณีย์ไทย  บริษัทเคอรี่ (Kerry Express) บริษัท แฟลช (Flash Express ) 
เป็นต้น  ท่ีให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลเสริมกลาง  
    
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
        1)  การเกษตร 
             ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน  
 
        2)  การประมง      
              ประชากรส่วนน้อยท่ีประกอบอาชีพประมง ได้แก่ เล้ียงปลา เล้ียงกบ เป็นต้น 
  
        3)   การปศุสัตว์    
               มีการประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์ ได้แก่ เล้ียงโค กระบือ สุกรและไก่พื้นเมือง นอกจากนั้นยังได้มีการ
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกร  ฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มไก่ไข่ 
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          4)   การบริการ      
       ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ไม่มีสถานบริการเช่น โรงแรม  รีสอร์ท  
ร้านอาหาร  ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว   
          5)   การท่องเที่ยว  
                 แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ได้แก่ น้ าตกแม่เพิม และบ่อน้ าร้อน 
บ้านโปุงน้ าร้อน             
          6)  อุตสาหกรรม       
                ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ไม่มีโรงงานและการประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมทุกชนิด    
          7)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
                กลุ่มอาชีพในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง มีจ านวน  1  กลุ่ม คือกลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า 
บ้านศรีลังกา  
          8)  แรงงาน  

     มีแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ  อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามารับจ้างใช้ 
แรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทฟาร์มเล้ียงไก่ และฟาร์มเล้ียงสุกร     
 
7.  ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 
 1)  การนับถือศาสนา   
               ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางนับถือศาสนาพุทธ 
 2)  ประเพณีและงานประจ าป ี 
               งานบุญประจ าปี  งานสรงน้ าพระธาตุ จิบอกไฟ ตานก๋วยสลาก สืบชะตา แห่ครัวตาน รดน้ าด าหัว
ปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น 
 3)  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ได้แก่ หมอเปุารักษาโรค   
สมุนไพรรักษาโรค จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ งานฝีมือด้านช่างไม้  การตีมีด ทอผ้ากี่เอว ฯลฯ 
      ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาพื้นเมือง (ภาคเหนือ) ภาษากะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) 

4)  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       “ผลิตภัณฑ์โอทอป” ท่ีขึ้นช่ือ สามารถน าไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึกคือ เส้ือผ้าพื้นเมือง 

“ร้านเปิงใจ๋เสริมงาม”  เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านศรีลังกา  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      1) น้ า 

แหล่งน้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าแม่เสริม  อ่างเก็บน้ าแม่เสริม  อ่างเก็บน้ าห้วยปู  อ่างเก็บน้ าห้วยปูาง 
อ่างเก็บน้ าผาหม่น อ่างเก็บน้ าห้วยไคร้  
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 สถิติปริมาณน้ าฝน  ปี  2562 -  2563    

 ต าบลเสริมกลาง  อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง    
      

 
เดือน 

ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร)    

 ปี 2562 ปี 2563    

 มกราคม 51.5 -    

 กุมภาพันธ์ - 17.5    

 มีนาคม 17.0 88.8    

 เมษายน 45.7 80.3    

 พฤษภาคม 30.7 231.21    

 มิถุนายน 177.1 139.4    

 กรกฎาคม 166.1 205    

 สิงหาคม 265.3 244.4    

 กันยายน 179.1 249.2    

 ตุลาคม 281.8 174.4    

 พฤศจิกายน - -    

 ธันวาคม 30.4 -    
       

                ที่มา  :  สถิติปริมาณน้ าฝน  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2) ป่าไม้ 
    พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ(ปุาแม่เสริม) มีพื้นท่ีท้ังหมด 87.33 ตารางกิโลเมตร  

หรือประมาณ 54,581.25 ไร่  ลักษณะปุาไม้เป็นแบบปุาร้อนช้ืน  พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญ  ได้แก่  ไม้สัก  ไม้ประดู่  
ไม้แดง  ไม้ตึง  ไม้เหียง ฯลฯ   

         3) ภูเขา 

            พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา 

        4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

   มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ ไม้สัก  ไม้ประดู่  ไม้แดง  ไม้ตึง ไม้เหียง แร่พลวง น้ าร้อน ฯลฯ   
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

         วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุ สังคมและการมี เกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง  
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง  
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง  
ในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ  
การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง 
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล 
มีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  

ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ี
ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



12 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
          (๑)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ  
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้ านความมั่นคงท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด 
          (๒)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร  
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อม
ท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

(๓)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา
ท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง 
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
          (๔)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนา 
ท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
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สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มี
เปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ 
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

  (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ี 
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัว  
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
   2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
        หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑2  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
        การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ท่ีจะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

(๑)  ยึด "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพื่อให้เกิด 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็น
คนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพสร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพขุมชนวีถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม 
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(๒) ยึด "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคนไทยพัฒนาคน 
ใหม้ีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัยใฝุรู้มีความรู้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดีรับผิดขอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
       (๓)  ยึด"วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ๒0 ปี" มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" โดยท่ี
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของสถาบันหลักของขาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประขาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า 
       (๔)  ยึด"เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐" ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมาโดยท่ีเปูาหมายและ
ตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้เปูาหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๘๐ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิต
และบริการส าคัญของประเทศลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนาและกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย
โดยก าหนดไว้ ดังนี้ 

  "เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนสังคมไทยเป็น
สังคมท่ีเป็นธรรมมีความเหล่ือมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นพลเมืองท่ีมีวินัยต่ืนรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิตมีความรู้มีทักษะและทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเป็นพลเมืองไทยพลเมือง
อาเชียนและพลเมืองโลกประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติระบบเศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการ
ใช้นวัตกรรมดิจิทัลสามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิตและบริการท่ี
มีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลก  เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญเช่น การ
ให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลก ของ
อาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้
นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาขนท่ี
มีความเป็นอัจฉริยะ" 
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       (๕)  ยึด "หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม" แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประขากรช้ัน
กลางให้กว้างขึ้น โตยก าหนดเปูาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่ าสุด ร้อยละ ๔0 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไป  ส าหรับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยโดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายท้ังในด้านรายได้
ความเป็นธรรมการลดความเหล่ือมล้ าและขยายฐานคนช้ันกลางการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
       (๖)  ยึด"หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว" จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่งต่อ       
แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลัง
ขับเคล่ือนจากท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนและการก าหนดประ เด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับ
ความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการ ส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมท้ังการก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัตท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ีผ่าน ๆ มาในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวช้ีวัตในระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณการติดตามและประเมินผล การใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ี
สอดคล้องเป็นสาระเตียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวบรวมและก าหนดแผ่นงาน/
โครงการส าคัญในระตับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
          การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๒ โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากรท้ังหมดในขณะท่ีจ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมา ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ี
ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงานความล่าข้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหา
การบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ท้ังนี้ เมื่อ
พิจารณาคุณภาพคน  พบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบ
กับการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่
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น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติและ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีทักษะทางสมองทักษะการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุข
ภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ี เข้มแข็งท้ังสถาบัน
ครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกขนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูงอีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือมล้ าในสังคม 
การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้านท้ังการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

และรายได้ท่ีท าให้จ านวนคนยากจนลดลงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี
การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรม นับว่ามีความคืบหน้าช้าและยังเป็นบัญหาท้าทายใน
หลายด้านท้ังความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลและในกลุ่มผู้ต้อยโอกาสท่ีได้รับบริการท่ีคุณภาพต่ ากว่า  รวมท้ังข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลนอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัย
เส่ียงหลายประการท่ีอาจจะส่งผลให้ความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทย ซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเล้ียงดูท้ังเด็กและ
ผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและ
การออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยท่ียากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีสามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีทักษะสูง ท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและท้ิง
ห่างจากผู้ท่ีขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ขณะท่ีเตียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ท่ีอยู่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาความรู้และบริการสาธารณสุขได้เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่ง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหล่ือมล้ าเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงโดยจ าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม ท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาภาคและเมืองและการ
บริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์อื่น 1 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท่ีจะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้
แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีเน้นการบริหารจัดการท่ีดินให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็น
ธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐท่ีจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคมปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีจะช่วย
กระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พื้นท่ี 

ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในช่วง  ๕ ปี ต่อจากนี้ ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้
ขับเคล่ือนและผลักตันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้นและการสร้างโอกาสทาง
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เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพรายได้และให้ความช่วยเหลือ ท่ี
เช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ าสุดผู้ต้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุอาทิ
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมขนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กร
การเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพและการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ี
ราคาเป็นธรรมเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการ
เพื่อการลดความเหล่ือมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ 

การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่าง ๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ๕ ปี ต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์       
ตามแผนท่ีวางไว้และสร้างบรรยากาศกรลงทุนท่ีจูงใจให้ภาคเอกขนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
เปูาหมายส าคัญและขณะเดียวกัน ๕ ปี ต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐาน
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี  ๒๕๘๐   ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒0 ปี โดยการใช้นวัตกรรมคุณภาพคนและการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการท่ีดีเป็นปัจจัย
น าในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจ มหภาคให้มีเสถียรภาพเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงินและดูแล
วินัยทางการเงินการคลังควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ท้ังภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ส าหรับอนาคต
การขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของก าลังคนและความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่ม
ผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจากนั้นจะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการ
เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของให้สามารถรองรับการแข่งขัน
เสรีขึ้นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมท้ังการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมรวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน

การผลิตและให้บริการรวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก
ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีปุาไม้ลดลงทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ า ยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  และมีความเส่ียงในการ 
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ขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและ
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรม รวมท้ังปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ 
ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอุทกภัยภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทวีความเข้มข้นท าให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้าขณะท่ีวาระการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี
ข้างหน้า (ค.ศ.๒0๑๖ - ๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นท้า
ทายท่ี ต้อง เร่ งด า เนินการ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  ๑๒ไ ด้แก่  การสร้ า งความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประขาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเสียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ
ท้ังภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง  1 
ของโลกความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามขาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของ
คนในชาติการสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ในระยะ๕ ปีต่อไป ซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้าน
ความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์  บนพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ  ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒0 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเปุาประสงค์ท่ีวางไว้
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส่กระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเข็นธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริตประพฤติมิ
ชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังการบริหาร
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จัดการภาครัฐให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วมมีการ
กระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นและวางพื้นฐาน
เพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี ๒๕๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม

การกระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีรวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาชนอย่างไร   
ก็ตาม ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องใน
การด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติฉบับท่ี ๑๒  
จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงใน
อนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับฐาน
สากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่ อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย 

ความได้เปรียบพื้นฐานท่ีมีอยู่ ท้ังด้านแรงานทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมอีกท้ังความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลก โดยประเทศท่ี
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุนและสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญท่ีแสดงให้
เห็นว่าหากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้และ    
มุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในระยะต่อไปการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนด
ประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการท่ีเป็น
ฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพ
สังคมและการด ารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระตับสากล
การด าเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  ท้ังในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่ออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมท้ังมีระบบ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับเพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียง
แค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตแนว
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ทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัย
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง ในอนาคตและ
พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มขั้นท้ังในภาคธุรกิจภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมรวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากและการ

ขยายฐานใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย  เป็นเปูาหมายท่ี
ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเปูาหมายดังกล่าว ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพื้นท่ีการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการท่ีส าคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการ
ลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาท่ีอยู่ในกรุงเทพฯและภาคกลาง ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา
ท่ีผ่านมาและในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นโครงข่ายระหว่างเมืองท่ีจะ
เป็นระบบสมบูรณ์ขึ้นเช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้ดีนอกจากนั้นการเป็นส่วนหนึ่งของประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ท่ีสร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพื้นท่ี
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปิด

เสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและอื่นๆกับ
มิตรประเทศและขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์การเช่ือมโยง 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้า
และการลงทุนท่ีเสรีเปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความ
ร่วมมือ   เพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค รวมท้ังส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ อาทิ กฎระเบียบภาครัฐท่ีโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค  การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา    
ทุนมนุษย์เป็นต้น 
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ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญท่ีจะผลักตันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติและในแต่ละจุดพื้นท่ี
เช่ือมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังความร่วมมือในการลดการ
ใช้มาตรการท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBS) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อน
บ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกเกิดการต่อยอดจาก
ความเช่ือมโยงเขิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง  ๆ เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
เมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นท่ีเช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnamm) 
และอาเขียน รวมท้ังการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องท่ีต้ังเชิงภูมิศาสตร์
ให้เกิดผลเต็มท่ีในการท่ีจะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาทิ  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท่ีเป็นวงกว้าง
ขึ้น อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปคและกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ท่ีต้องสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับและ
ผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆอาทิ
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒ emission) มาตรฐาน
ต้านการบินและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติเป็นต้นและเพื่อท่ีประเทศไทยจะใช้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประทศให้มีการบูรณาการ
ให้ความส าคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและ
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความขัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

 
     ๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วย     
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยง                
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง     
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
วิสัยทัศน์ 
"ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
พันธกิจ 
๑) พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่สากล 
๒) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
๓) เช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่ม 
๔) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕) พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน 

ระหว่างภูมิภาค 
 

เป้าประสงค์รวม 
๑) การท่องเท่ียว ธุรกิจ การเกษตร การค้า การลงทุน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๒) อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม  เพื่อเพิ่มคุณค่าท้ังทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม เอื้อต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
๒) ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าขายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
๓) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
๔) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อ

การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) "ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข" 
นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมท้ังด้านการท่องเท่ียว การค้า การบริการและการเกษตรและเป็นนครแห่งความสุข
ด้วยคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าการ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีอุดมสมบูรณ์และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีโดยยืดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมาย
ระยะแรกของการพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด "ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์"      
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และระยะที ่๒ พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถ่ินเพื่อศักยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก Local to Global" 

พันธกิจ 
๑. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๔. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพิ่ม

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 
๕. ก าหนดนโยบายจัดท าแผ่นงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐาน 
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรัก วัฒนธรรม

ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในกรสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝูาระวังและ
ปูองกันภัยในชุมชน 

๘. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
๑. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้าการลงทุนและ

การเกษตร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นท่ีและแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคม อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

๓. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดล าปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการ
เช่ือมประสานความสัมพันธ์ปรองดองท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตท่ียั่งยืนของประชาชนและ
คุณภาพที่ดีของส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวครบวงจร 

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลยุทธ์ : 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
๓. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้

รองรับการท่องเท่ียว 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
๕. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
๖. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
๗. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัด : 
๑. จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
๒. รายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ : 
๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นโตยมุ่งเน้นการพัฒนา    

แหล่งน้ า การปฏิรูปท่ีดินและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๒. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการ 

เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดด
เด่น ได้มาตรฐาน 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการ    พัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ  ของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐานรวมถึงป ระชาสัมพันธ์  ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
         ตัวชี้วัด : 

๑. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ ๓ ต่อป ี
๒. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

ท่ีได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพิ่มข้ึนร้อยละ๕ ต่อป ี
๓. จ านวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า ๒ ชนิดสินค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุด
เช่ือมโยงโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
๑. เสริมสร้างพัฒนาและเช่ือมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เพื่อปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ  ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ  การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้ จักแพร่หลายท้ังระดับในและ
ต่างประเทศท้ังภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม  หัตถอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส าคัญ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ ต่อป ี
๒. ร้อยละของผู้ประกอบท่ียื่นค าขอท่ีผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ ต่อป ี
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพื้นท่ีต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ต่อป ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึง

บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงอนุรักษ์ พื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

กลยุทธ์ : 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
๒. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้สามารถด ารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝูาตรวจ 
๔. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
ตัวชี้วัด : 
๑. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๖๐ 
๒. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง  

ร้อยละ ๗๐ 
๓. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒0 (ลดลงจากปี ๒๕๖๒) 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู    จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,0๐๐ ไร่ 

ต่อป ี
         ๕. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ลดลง ๕,๐๐๐ ตัน ต่อป ี 
    
      ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดล าปาง 
 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าปาง 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอประชาชน" 
องค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน      
มีการขับเคล่ือนภารกิจโนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นครอบคลุมต้ังแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตายรวมไปถึง
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมได้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล การเอื้อเพื่อเผ่ือแผ่ ความรักความสามัคคี การมี
มิตรไมตรีที่ดีต่อกันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 พันธกิจ 
          ๑. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตและมีความสุขโดย
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีทักษะในการด ารงชีวิต 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         ๓. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าท่ี หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ    
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 
 เป้าประสงค์รวม 
 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง  มีการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรองรับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ในอนาคตควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อยกระดับ            
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพานและการบ ารุงสายทางอื่น (เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเช่ือมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
อ าเภอ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว) 
 ๒. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร (เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานและ
ท่ัวถึง การพัฒนาระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร การสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
 ๓. การไฟฟูาสาธารณะ (เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างท่ัวถึง) 
 ๔. การผังเมือง (ประสานการท างานกับส่วนราชการแสะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม การเก็บ การท้ิง การขนขยะท่ีถูกวิธี การพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้และจัดการเศษวัสดุทาง
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน) 
 ๒. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(กิจกรรมปลูกปุา การท าแนวกันไฟ การสนับสนุนกิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาหมอกควันไฟปุาโดย
ชุมชน กิจกรรมการก าจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอื่นท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบการ
จัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการการตกลงร่วมกัน
การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับ
บริการสาธารณะท่ีเหมาะสม การสร้างสังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างานร่วมกับส่วน
ราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน) 
 ๒. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและสนับสนุน 
การศึกษาของเยาวชนและประชาชน ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ (โรบอท) 
เพื่อคิดค้นและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
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 ๓. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
จังหวัดล าปางตลอดไป) 
 ๔. การปูองกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กายเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของรัฐโดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมการปูองกันรักษาสุขภาพของประชาชนผ่านการแพทย์ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 ๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การพัฒนาระบบเครือข่ายทางสังคมท่ีใช้เป็น
ช่องทางในการติดต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลในการพัฒนา
และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมขน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี 
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน
และภาคประขาชน) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน (การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางการตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการผลิต การ
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรต้นทุนให้เหมาะสมกับพื้นท่ี การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เกษตร
ปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้
ให้กับตนเอง ครอบครัวการส่งเสริมอาชีพท่ีสร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมซน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมซนท้องถิ่น) 
 ๒. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าท่ีผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ท้ังสินค้าเกษตร สินค้าเซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมท่ีผลิตในจังหวัดล าปาง การจัดหา
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าจากชุมชนในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
การตลาดและช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสินค้า การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดง
สินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง) 
 ๓. การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการเกี่ยวเนื่อง (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเท่ียว การ
สร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายมิติให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม 1 การสร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมกับนักท่องเท่ียวในกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เน้นอัตลักษณ์ท่ีจะ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงเส้นทาง
ท่ีมุ่งสู่แหล่งทองเท่ียว) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความเช่ือมั่น มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปล่ียนแปลง มีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานอยู่เสมอ) 
 ๒. การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน (การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาให้บริการประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ e- Service เช่น ระบบช าระภาษี ระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบเว็บไซด์และเครือข่ายสังคมท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อกับประชาชน
ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลในการพัฒนาให้ครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน สร้างระบบฐานข้อมูลตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการ
และสนับสนุนการท างานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น การประชุมทางไกล รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ เรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่ีต้องการ
รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติงาน เช่น อาคารรองรับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การจัดหาสถานท่ีรองรับภารกิจต่าง ๆ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพื่อรองรับภารกิจการให้บริการสาธารณะในอนาคต 
  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

 1) วิสัยทัศน์   
      “ องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มุ่งพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีอันดีงาม ” 
 พันธกิจ   

  ๑.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้คุณภาพมาตรฐานและขยายให้ท่ัวถึง 
  ๒. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลอดมลพิษและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ 
  ๓.  พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์
ต่างๆ เพื่อใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  ๔.  พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
  ๕.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และสร้างชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง  
  ๖. จัดให้มกีารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๗.  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  ๘.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมท่ัวถึงและเพียงพอ 
  ๙.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         ๑๐.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 
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 เป้าประสงค์โดยรวม  
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
3. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๔. มีการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
๕. มีการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
๖. มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
๗. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตภาคการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
๘. มีการประกอบอาชีพและด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ๙. มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
        ๑๐. บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 
     2) ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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๑. มโีครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
๑. ร้อยละของส่ิง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีท่ัวถึง 

 ได้มาตรฐานและคลอบ
คลุมทุกหมู่บ้าน 

 
๖๐ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ได้แก่ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

 
 

 

 

                     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
 

 

 

 

 

 

 
๑. ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีจิตส านึกและมีความ
รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน      
 
 

 
๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. สร้างจิตส านึกและความ
รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
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๒. ร้อยละของประชาชน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูา
ระวัง และการปูองกนั
รักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๗๐ 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูา
ระวัง และการปูองกนัรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

                           ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กุลยุทธ์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 
๑. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
๒. มีการจัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
๓ .  มี ก า ร สืบ สานประ เพ ณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
๔. มกีารปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๑. ร้อยละของเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสท่ี
ได้รับการพัฒนา 

 ๒.ร้อยละของประชาชน
ต าบลเสริมกลางท่ีได้รับ
การศึกษาท่ีได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ร้อยละของปะชาชน
ท่ี มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี  ภู มิ ปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์       
๔ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ปูอ ง กั น แ ละ บร ร เท า     
สาธารณภัยท่ีท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 
๗๐ 

 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 
 
 

๗๕ 

 
๗๕ 

 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 

 
๘๐ 

 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๕ 

 
๘๕ 

 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 

 
๙๐ 

 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 

๙๕ 

 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้
ไ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทุกด้าน 

 ๒ .  ส่ ง เ สริ ม และพัฒนา
การศึกษาให้มมีาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่ วน ร่ ว ม ในการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญ า ท้อ ง ถิ่ น และ กา ร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์       
 ๔. จัดให้มีการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

                           ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
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1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ผลิตภาคการเกษตรในชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
๒. มีการประกอบอาชีพและ
ด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
๑. ร้อยละของครัวเรือน
ท่ีมีความเข้มแข็ งและ
พึ่งตนเองได้ 
๒.ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีการด า เนินงานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
๖๕ 
 
 
๗๐ 

 
๗๐ 
 
 
๗๕ 

 
๗๕ 
 
 
๘๐ 

 
๘๐ 
 
 
๘๕ 

 
๘๕ 
 
 
๙๐ 

                 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การผลิตภาคการเกษตรใน
ชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ 
๒. ส่ง เสริมการประกอบ
อาชีพและการด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 

                           ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
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๑. มีระบบการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 
๒. ประชาชนทุกภาคส่วนมี  
ส่วนร่วมในกิจการท้องถิ่น 
๓. บุคลากรขององค์กรได้รับ
การพัฒนา 
 
 
 
 

 
๑. ร้อยละของเครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีทันสมัยในการ
บริหารจัดการ  
๒. ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมในกิจการ  
ท้องถิ่น 
๓. ร้อยละของจ านวน
บุ คล ากร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนา 
 

 
๖๐ 

 
 

๖๐ 
 
 

๘๐ 

 
๖๕ 

 
 

๖๕ 
 
 

๘๕ 

 
๗๐ 

 
 

๗๐ 
 
 

๙๐ 

 
๗๕ 

 
 

๗๕ 
 
 

๙๕ 

 
๘๐ 

 
 

๘๐ 
 
 

๑๐๐ 

 
๑.  พัฒนาระบบบริ หา ร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน
ในกิจการท้องถิ่น  
๓. พัฒนาบุคลากรในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
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๓) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
               ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1
๒  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถน ามาเป็นแนวทางในก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
ตนเองได้  ส าหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางคือ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีอันดีงาม ” 

 

๔) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนา  

ในระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีความเช่ือมโยงกันท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ไม่เป็นการด าเนินการท่ีต่างคนต่างคิด ต่างท า แต่อย่างไรก็ดี
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค านึงถึง
บริบท และทิศทางการพัฒนาของคนท้ังชาติเป็นส าคัญด้วย     

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง จึงต้องมีความเช่ือมโยง
กันท้ังในระดับหมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  โดยต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์
และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสองระดับคือ  

ระดับท่ี 1 ข้อมูลจากบนลงล่าง (top down) คือเกิดความเช่ือมโยงต้ังแต่     ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ยุทธศาสตร์
จังหวัดล าปาง  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง  น โยบายของทาง           
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  นโยบายนายอ าเภอเสริมงาม นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และอื่นท่ีเกี่ยวข้อง        

ระดับท่ี 2 ข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ความเห็นจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น ความเช่ือมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ 
ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สมดุล ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
   
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 จากการศึกษาศักยภาพและสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เสริมกลาง และการระดมความคิดเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วน  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ได้ดังนี้ 
 
1.  การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างมาก     

เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการในทุกๆปี 
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จุดอ่อน 
ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางประกอบกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางมีงบประมาณจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 
โอกาส 
โครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่น ไฟฟูา ประปา  ส่วนใหญ่ได้รับการก่อสร้างหรือถ่ายโอนจากส่วนราชการ

ต่างๆ   เช่น กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท  การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  กรมทรัพยากรน้ า  ในส่วนของ ถนนสายหลัก-
สายรองก็อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล       
เสริมกลางไม่ต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักมากนัก  

โดยลักษณะภูมิประเทศแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางเป็นพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่ตรงกลางของพื้นท่ี
อ าเภอเสริมงาม เป็นจุดศูนย์กลางการเช่ือมต่อการคมนาคมไปยังต าบลเสริมซ้าย ต าบลทุ่งงาม  และต าบล
เสริมขวา   

อุปสรรค 
โครงสร้างพื้นฐานหลัก โดยเฉพาะถนนสายหลัก - สายรอง หากช ารุดเสียหาย องค์การบริหาร     

ส่วนต าบลเสริมกลาง ไม่อาจด าเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพราะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง  มาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

2.  การวิเคราะห์ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 จุดแข็ง 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และชุมชน ให้ความส าคัญกับการก่อสร้างฝายผสมผสานตามแนวพระราชด าริ 
(ฝายแม้ว) การปลูกปุา ปลูกต้นไม้สองข้างทางของถนนสายหลักในหมู่บ้านรวมท้ังการบริหารจัดการขยะ 

 จุดอ่อน  

ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการขยะ เช่น การจัดซื้อรถก าจัดขยะ การจ้างพนักงาน
จัดเก็บขยะ เป็นต้น 

 โอกาส 

 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางส่วนใหญ่  เป็นพื้นท่ีปุาไม้ (ปุาสงวนแห่งชาติแม่เสริม )         
มีความหลากหลายทางธรรมชาติท้ังพืชและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการท่ีรับผิดชอบทางด้านปูองกันและ
รักษาปุา  และหน่วยจัดการต้นน้ าอยู่ในพื้นท่ี 
 
 อุปสรรค 
 เกิดปัญหาหมอกควันไฟปุาขึ้นในทุก ๆ ปี  โดยเฉพาะในช่วงต้นปีหรือฤดูแล้ง และปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้ท าลายปุา  

ไม่มีสถานท่ีท้ิงหรือก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ   
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3.  การวิเคราะห์ด้านการพัฒนาสังคม 

      ด้านคุณภาพชีวิต 

 จุดแข็ง 

            ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

 
 จุดอ่อน 
  ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ท่ีจะขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  

 โอกาส 

 ส่วนราชการนอกพื้นท่ี  เช่น  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในทุกๆปี 

 อุปสรรค 

 กลุ่มต่างๆท่ีจัดต้ังอาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน  ยังขาดความเข้มแข็ง   
 
ด้านการศึกษา 

 จุดแข็ง 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ให้ความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษา  โดยเฉพาะการสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  และส่ือการเรียนการสอน ท้ังในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 จุดอ่อน 

 ขาดบุคลากร  ซึ่งได้แก่  ครูและนักวิชาการศึกษา  ในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

 โอกาส 

 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสในทุกหมู่บ้าน 

 อุปสรรค 

 ผู้ปกครองมักพาบุตรหลานไปเข้าเรียนโรงเรียนในตัวเมืองหรือตัวอ าเภอท าให้จ านวนนักเรียนมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านสาธารณสุข 
 จุดแข็ง 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ให้ความส าคัญกับภารกิจทางด้านการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน 
 ขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นทางด้านการสาธารณสุข 

โอกาส 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๒ แห่ง ได้แก่ รพสต.นาเอี้ยง  และรพสต.สันโปุง ท่ีให้การ

สนับสนุนและบูรณาการการท างานร่วมกัน 
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในทุกหมู่บ้านท่ีมีความเข้มแข็ง   
อุปสรรค 
เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคมือเท้าปาก  โรคโควิด-๑๙  โรคลัมปีสกิน 

เป็นต้น 
ด้านศาสนา  และ วัฒนธรรม 

 จุดแข็ง 

 ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ  ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  โดยเฉพาะประเพณี
งานบุญประจ าปี เช่น  จิบอกไฟ  สรงน้ าพระธาตุ  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

 จุดอ่อน 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรม  และศาสนา  มารับผิดชอบในการส่งเสริมงานด้านศาสนา  
และวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 โอกาส 

 มีวัดและท่ีพักสงฆ์อยู่ในทุกหมู่บ้าน  รวมท้ังมีสภาวัฒนธรรมต าบลเสริมกลางท่ีเป็นองค์กรภาค
ประชาชนในการร่วมมือจัดกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีร่วมกับทางองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลเสริมกลาง 

 อุปสรรค 

 ปัจจุบันวัฒนธรรม  ประเพณี  ของชาวล้านนานับวันจะสูญหายไปเนื่องจากถูกวัฒนธรรมตะวันตก   
เข้ามาครอบง า  เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร 
 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 จุดแข็ง  

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  เนื่องจากพื้นท่ีต าบลเสริมกลาง  เป็นพื้นท่ีเส่ียง
ภัยตามประกาศของจังหวัดล าปาง และกรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
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 จุดอ่อน 

 มีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ากัด  ขาด
บุคลากรทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขาดอุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการเข้าช่วยเหลือ
ประชาชน 

 โอกาส 

 อยู่ติดกับองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมในเรื่องเครื่องจักรกล  รถบรรทุกน้ า  
รถดับเพลิง  ท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงได้ 

 อุปสรรค 

 เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีภูเขาสลับกับท่ีราบ  และห่างไกลจากท่ีต้ังส านักงาน  ในการเข้าไปให้
การช่วยเหลือแก่ประชาชน  กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยมักกระท าได้ล่าช้า    เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทาง
พอสมควรกว่าจะมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 
 
๔. การวิเคราะหด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

 จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน   

 จุดอ่อน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  ขาดบุคลากรท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีในการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

 โอกาส 

 ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีเหมาะส าหรับการแปรรูป
ค้าขาย  รวมท้ังประชาชนมีภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

อุปสรรค 

 กลุ่มท่ีจัดต้ังขาดความเข้มแข็ง  และส่วนราชการภายนอกท่ีเกี่ยวข้องไม่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานแก่กลุ่มอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
ด้านการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จุดแข็ง 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ให้ความส าคัญมากท่ีสุดเกี่ยวกับนโยบายด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
เพราะเป็นหัวใจส าคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ี 
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 จุดอ่อน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  มีงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรจ ากัด  
รวมท้ังบุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  เช่น  อ่างเก็บน้ า  ล าเหมือง  สระน้ า  
ฝาย  เป็นต้น 

 โอกาส 

 มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอยู่ในพื้นท่ีหลายแห่ง  เช่น อ่างหัวยปู  อ่างห้วยไคร้  อ่างสันโปุง                
อ่างห้วยผาหม่น  ฝายทุ่งเส้า  ฝายทุ่งบน  ฝายทุ่งโฮ้ง  เป็นต้น 

 อุปสรรค 

 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  โดยเฉพาะล าเหมือง  และฝายมักจะถูกน้ าปุากัดเซาะท าให้ได้รับความ
เสียหายเป็นจ านวนมากในทุก ๆ ปี  

 
5.  การวิเคราะห์ด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร 
 จุดแข็ง 

 ผู้บริหาร  ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม
บุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

 จุดอ่อน 

- ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง 

 โอกาส 

 มีหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่างๆ ท่ีพร้อมจะให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 อุปสรรค 

 ส่วนกลางมีการเปล่ียนแปลงระเบียบ กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ   
 

………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกจิ 
 

เคหะและชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง 
กองช่าง 

กองคลงั 
กองคลงั 

2 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกจิ 
บริหารทั่วไป 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เคหะและชุมชน 
การเกษตร 
การรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 

กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั, กองช่าง 

3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
บริหารทั่วไป 
 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห ์
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศาสนาและวัฒนธรรม 
การรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั 
กองคลงั, กองช่าง 
 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเศรษฐกจิ 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 

การเกษตร 
 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 

กองคลงั, กองช่าง 
กองคลงั 
กองคลงั 
 

5 การบริหารและพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 

ส านักปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 

รวม 5  ยุทธศาสตร ์ ๓ ด้าน ๑๐  แผนงาน ๔ หน่วยงาน ๔ หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐

 แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1แผนงานเคหะชุมชน 12       3,060,000         12          3,060,000           12           3,060,000        12           3,060,000          12            3,060,000          60            15,300,000            
    1.2 แผนงานการเกษตร 14       5,540,000         19          6,990,000           26           9,580,000        26           9,580,000          26            9,580,000          111         41,270,000            
    1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 53       20,857,000       68          25,264,000         81           33,558,800      94           41,678,800        103         45,646,800        399         167,005,400          

รวม 79       29,457,000       99          35,314,000         119         46,198,800      132         54,318,800        141         58,286,800        570         223,575,400          
 2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การอนุรักษท์รัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.1แผนงานเคหะและชุมชน 2          310,000            2             310,000              2             310,000           2             310,000             2              310,000             10            1,550,000              
     2.2 แผนงานการเกษตร 11       350,000            11          350,000              11           350,000           11           350,000             11            350,000             55            1,750,000              

รวม 13       660,000            13          660,000              13           660,000           13           660,000             13            660,000             65            3,300,000              
 3) ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสังคม -           -                         

      3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 18       800,000            18          800,000              18           800,000           18           800,000             18            800,000             90            4,000,000              
ชุมชน -           -                         
      3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 20       36,130,000       26          53,230,000         27           56,230,000      29           62,270,000        30            63,770,000        132         271,630,000          
        3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7          1,980,000         9             3,630,000           14           4,480,000        14           4,480,000          14            4,480,000          58            19,050,000            
      3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7          10,950,000       7             10,950,000         7             10,950,000      7             10,950,000        7              10,950,000        35            54,750,000            
      3.5 แผนงานการศึกษา 23       3,230,000         23          3,230,000           23           3,230,000        23           3,230,000          23            3,230,000          115         16,150,000            
      3.6 แผนงานสาธารณสุข 8          340,000            8             340,000              8             340,000           8             340,000             8              340,000             40            1,700,000              

รวม 83       53,430,000       91          72,180,000         97           76,030,000      99           82,070,000        100         83,570,000        470         367,280,000          
 4) ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านเศรษฐกจิ -           -                         
     4.1 แผนงานการเกษตร 2          130,000            2             130,000              2             130,000           2             130,000             2              130,000             10            650,000                 

รวม 2          130,000            2             130,000              2             130,000           2             130,000             2              130,000             10            650,000                 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

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



 แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารพัฒนาองค์กร -           -                         
    5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 5          490,000            5             490,000              5             490,000           5             490,000             5              490,000             25            2,450,050              

รวม 5          490,000            5             490,000              5             490,000           5             490,000             5              490,000             25            2,450,050              
รวมทั้งสิ้น 182     84,167,000       210        108,774,000       236         123,508,800    251         137,668,800     261         143,136,800     1,140       597,255,450          

ป ี2570 รวม 5 ปี

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

ยุทธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569



 แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนาทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้น
และแผนพัฒนาชุมชน
หมู่ที ่1  บา้นโปง่น้ าร้อน 11       4,053,083         15          4,797,083           19           10,767,083      21           11,017,083        23            11,977,084        89            42,615,416            
หมู่ที ่2  บา้นกิว่หว้ยเบกิ 26       17,407,083       30          18,337,083         30           18,337,083      30           18,337,083        32            19,037,084        148         91,455,416            
หมู่ที ่3  บา้นสันโปง่ 20       21,052,083       29          37,922,083         34           39,192,083      36           39,372,083        38            40,852,084        157         178,390,416          
หมู่ที ่4  บา้นเหล่ายาว 13       3,388,083         18          6,548,083           31           12,675,883      37           20,265,883        38            21,765,884        137         64,643,816            
หมู่ที ่5  บา้นศรีลังกา 19       8,158,083         23          9,212,083           26           10,162,083      29           15,832,083        30            15,880,084        127         59,244,416            
หมู่ที ่6  บา้นฮ่องฮี 12       7,207,083         14          9,057,083           15           9,477,083        17           9,947,083          19            10,727,088        77            46,415,420            
หมู่ที ่7  บา้นนาเอีย้ง 7          1,093,750         7             1,093,750           7             1,093,750        7             1,093,750          7              1,093,750          35            5,468,750              
หมู่ที ่9  บา้นสบเสริม 11       2,203,750         11          2,203,750           11           2,203,750        11           2,203,750          11            2,203,750          55            11,018,750            

รวมทั้งสิ้น 119     64,562,998       147        89,170,998         173         103,908,798    188         118,068,798     198         123,536,808     825         499,252,400          

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนชุมชน
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

โครงการทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้น
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่1   การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ไปฌาปนสถาน) หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน ภายในบริเวณฌาปนสถาน แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย

ก้าหนด สะดวกสบาย
2  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางดีค้า ค้าลือ) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก ก้าหนด สะดวกสบาย

3  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยบ้านนายสิทธิศักด์ิ  ตาซาว) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก ก้าหนด สะดวกสบาย

๔  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ทางไปส้านักสงฆ์ชยัยะมังคะละราม) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ ๓  บ้านสันโปุง ก้าหนด สะดวกสบาย

๕  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ทางไปส้านักสงฆ์ดงสักงาม) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ ๕ บ้านศรีลังกา ก้าหนด สะดวกสบาย

๖  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยบ้านนายนคร  กังวาฬ) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ ๕ บ้านศรีลังกา ก้าหนด สะดวกสบาย

๗  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยห้วยล่ี) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ ๕ บ้านศรีลังกา ก้าหนด สะดวกสบาย

๘  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
(ซอยบ้านนายชเูกียรต์ิ  ตาหล้า) อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย
หมูที่ ๖  บ้านฮ่องฮี ก้าหนด สะดวกสบาย

9  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมูที่ 7  บ้านนาเอี้ยง อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย

ก้าหนด สะดวกสบาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

            องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

       งบประมาณ



แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐  โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ป๎กเสาไฟฟูา  พาดสายไฟฟูา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ 9  บ้านสบเสริม อย่างทั่วถงึ แรงต้่า  หรือ ตามที่ กฟภ. ประชาชนได้รับความ ความสะดวกสบาย

ก้าหนด สะดวกสบาย
๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เพื่อให้ถนนและส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จ้านวนร้อยละ 80 ถนนและส่ิงแวดล้อม  ส้านักปลัด

สายหลักและสายรอง โดยรอบมีความสะอาด สวยงามส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ของจ้านวนถนน โดยรอบมีความ

และเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สะอาดสวยงาม ที่ได้รับการปรับปรุง สะอาด สวยงาม 

ในทุกหมูบ่้าน ภูมิทัศน์ เปน็ระเบยีบ

๑๒ โครงการปลูกต้นไม้สองขา้งทาง เพื่อสร้างความร่มร่ืน ปลูกต้นไม้สองขา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนร้อยละ 80 สองข้างทางมีความ  ส้านักปลัด

และสวยงามบริเวณ ทางในทุกหมูบ่้าน ของจ้านวนถนน ร่มร่ืนและสวยงาม

สองขา้งทาง ที่มีการปลูกต้นไม้

 -  - 3,060,000     3,060,000     3,060,000     3,060,000     3,060,000      -  -  - รวม  12  โครงการ

       งบประมาณ



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่1   การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง  0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
คอนกรีต (ทุ่งใหม่) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
2 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.90 ม.  สูง 0.90 ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งน้อย) ในการเกษตรและลดการ ยาว 300 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
3 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.90 ม.  สูง 0.90 ม. 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งโปุง) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
4 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง  0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งเกาะ) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 2  บ้านกิ่วห้วยเบิก สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๕ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง  0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งเส้า) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๖ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.90 ม.  สูง 0.90 ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งบ้านกลาง) ในการเกษตรและลดการ ยาว 300 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๗ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.90 ม.  สูง 0.90 ม. 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งบน) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

       งบประมาณ



แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด
2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง  0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
คอนกรีต (ทุ่งเก๊าตาล) ในการเกษตรและลดการ ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๙ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม.  สูง 0.60 ม. 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งบ่อเย็น) ในการเกษตรและลดการ ยาว 700 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๐ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม.  สูง 0.60 ม.  -  320,000  320,000  320,000  320,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งเก๊าศรี) ในการเกษตรและลดการ ยาว 400 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๑ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม.  สูง 0.60 ม.  -  320,000  320,000  320,000  320,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ห้วยปูาง) ในการเกษตรและลดการ ยาว 400 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๒ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม.  สูง 0.60 ม.  - 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งขะนี้) ในการเกษตรและลดการ ยาว 300 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๓ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้  กว้าง 0.90 ม. 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(ทุ่งบ้านกลาง-เหล่ายาว) ในการเกษตรและลดการ  สูง 0.90 ม.ยาว 300 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๔ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้  กว้าง 0.90 ม.  -  - 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต (ทุ่งบน) ในการเกษตรและลดการ สูง 0.90 ม. ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๕ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(ทุ่งหนองบุ้ง) ในการเกษตรและลดการ  ยาว 400 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

       งบประมาณ



แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด
2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.๖0 ม. สูง 0.๖0 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง
คอนกรีต(ทุ่งนามอน) ในการเกษตรและลดการ  ยาว ๗00 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๗ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(ทุ่งเก๊ากอก) ในการเกษตรและลดการ  ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๕ บ้านศรีลังกา สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๘ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม. สูง 0.60 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(ทุ่งแพะ) ในการเกษตรและลดการ  ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๕ บ้านศรีลังกา สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๑๙ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม.สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(ห้วยเด่ือ) ในการเกษตรและลดการ ยาว ๕๐๐ ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๙ บ้านสบเสริม สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๒๐ โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ กว้าง 0.60 ม. สูง 0.60 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีต(หนองผักบุ้ง) ในการเกษตรและลดการ  ยาว 500 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
 หมูท่ี่ ๙ บ้านสบเสริม สูญเสียน้้า หนาเฉล่ีย 0.07 ม. ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๒๑ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อให้เกษตรกร สันฝายยาว ๑๕  ม. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

เสริมเหล็ก (ทุ่งบ่อแร่) มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ท้าการเกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๒๒ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพื่อให้เกษตรกร สันฝายยาว ๑๐  ม. 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

เสริมเหล็ก (ทุ่งน้อย) มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง ๐.๙๐ ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ท้าการเกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น
๒๓ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า เพื่อให้เกษตรกร สันฝายยาว ๑๕  ม. ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งนามอญ) มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง
หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ท้าการเกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

       งบประมาณ



แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔  โครงการเสริมคันฝายทุ่งหลวง เพื่อให้เกษตรกร กว้าง 0.45 ม. ยาว 45 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

 หมูที่ 6 บ้านฮ่องฮี มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 0.20 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง

ท้าการเกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

๒๕ โครงการซ่อมแซมฝาย เพื่อให้เกษตรกร ซ่อมแซมสันฝายและพื้นฝาย  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งนามอญ) หมูที่ 4 มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ ที่ช้ารุด เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง

 บ้านเหล่ายาว ท้าการเกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

๒๖ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชน ลึก 43-100 ม. 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 9  มีน้้าไว้ใชใ้นการ เส้ฯผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการเกษตรอย่าง

บ้านสบเสริม เกษตร ในการเกษตรอย่าง เพียงพอและมีรายได้

เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น

 -  - 5,540,000     6,990,000     9,580,000     9,580,000     9,580,000     รวม  26  โครงการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่1   การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า ที่รับผิด

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ชอบหลัก

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3  ม.ยาว 160 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(จากบ้านนายบุญธรรม ค้าพิโล- สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

รร.บ้านโปุงน้้าร้อน) หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3  ม.ยาว 60 ม.  - 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึน้วัด) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3  ม.ยาว 95 ม. -  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (บ้านนายกาย ใจยะธิ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมู ่1  บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน  กว้าง ๓  ม. ยาว 125 ม. -  - - 190,000 190,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปแม่พริก) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมู ่1  บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  กว้าง 5  ม. ยาว 190 ม. - - - - 480,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(จากวัด-ห้วยขนุกอน) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5. ม.ยาว 2,180 ม.  - - 5,450,000     5,450,000     5,450,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สายแม่พริก) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.50 ม. ยาว 87 ม. - - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายรัตน์ ใจค้า) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3.00 ม.ยาว 200 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายศรี  เขือ่นขวา) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา
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๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4  ม.ยาว 310 ม. - 630,000 630,000 630,000 630,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

( ซอยบ้านนางศรีนวล ป๎ญญา) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3 ม. ยาว 104 ม. - 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายดวงดาว แว่นนนท์) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4  ม. ยาว 450  ม. 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายผัด  อุ่นเมือง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3  ม. ยาว 60 ม. ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สามแยกไปบ้านกลาง) หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  4  ม. ยาว 360 ม. 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ซอยขา้ง รพ.สต.บ้านสันโปุง) หมูที่ 3 สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3  ม. ยาว 80 ม. 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายพรม  ป๎ญญา)  หมูท่ี่ 3 สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3  ม. ยาว ๔0 ม. - 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายเดช  เพชรป๎ญญา)  หมูท่ี่ 3 สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  4.00 ม. ยาว 280 ม. - - 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางเขา้ส้านักสงฆ/์แยกฟาร์มสุวรรณ ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3.00 ม. ยาว 40 ม. - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายป๎๋น  ใจอ้าย) หมูท่ี่ 3 สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน สะดวกในการ

บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก สัญจรไปมา

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  4.00 ม. ยาว 510 ม. - - - 1,050,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางไปฌาปนสถาน/ผาหม่น) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา



๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  4.00 ม. ยาว 210 ม.  - - -  - 430,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางไปฌาปนสถาน/สันโปุง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3  ม. ยาว 40  ม.  65,000  65,000  65,000  65,000  65,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางฟอง  อุดสร้อย) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ ๓ บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟ๎ลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ถนนสายผาหม่น) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ ๓ บ้านสันโปุง สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 ม. ยาว 790 ม. 1,320,000     1,320,000     1,320,000     1,320,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางขึน้ส้านักสงฆ์) หมู ่3  บ้านสันโปุง สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  4  ม. ยาว 250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายสม ตนเตชะ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4  บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3  ม. ยาว 30 ม. 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางบุญศรี  เทพเสาร์) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง  3.00 ม. ยาว 60 ม. 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายแก้ว  อุ่นปิง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.50 ม. ยาว 20 ม. 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางสุภาวิตา  วงศ์มา) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

บ้านเหล่ายาว หมูท่ี่  4 สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.50 ม. ยาว 50 ม. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายโชคทวี  ยะวัน) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๕๐ ม.  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางเขา้ห้วยแสงมา) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา



๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. - -  - ๔๕๐,000 ๔๕๐,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว แปงเมือง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร - - 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (หน้าวัด) หมูท่ี่ ๔  บ้านเหล่ายาว สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร - - 32,800 32,800 32,800 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางรัตน์  แปงเมือง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร - - 65,000 65,000 65,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางแก้ว เทพเสาร์) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 95 เมตร - - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายใบ วงค์เรือง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน สะดวกในการ

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก สัญจรไปมา

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง ๔  ม.  ยาว ๕๐ ม. ๑๒๐,๐๐๐ 120,000        120,000        120,000        120,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยขา้งศูนย์กศน.ต้าบลเสริมกลาง) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3  ม.ยาว 65 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายนคร  กังวาฬ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 ม.ยาว 65 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายมานิตย์  หน่อแก้ว) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3.00 ม.ยาว 95 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางเกศริน  สอนพรม) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.50 ม.ยาว 320 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนางบุญสม  แก้วมะโน) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา



39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - - 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทุ่งเด่นปิน) หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  กว้าง 3  ม. ยาว 31 ม.  - - - - 48,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายสุข  จุมปูฟ)ู สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 ม. ยาว  40  ม. 56,000          56,000          56,000          56,000          56,000          ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ซอยบ้านนางเหมย  บัวละวงศ์ ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา  สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3 ม. ยาว ๕๐๐  ม. 825,000        825,000        825,000        825,000        825,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยบ้านนายจันทร์  สุนันต๊ะ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5  บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 1,800,000     1,800,000     ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางเขา้ส้านักสงฆ์ดงสักงาม) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๔ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟ๎สติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4.5 เมตร ยาว 405 เมตร 1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 3.00 ม. ยาว 222 ม.  - 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (หลังวัดผาลาด ) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 6 บ้านฮ่องฮี สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

46 โครงการเสริมผิวทางแอสฟ๎ลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 3,680,000     3,680,000     3,680,000     3,680,000     3,680,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ถนนสายบ้านฮ่องฮี) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 6 บ้านฮ่องฮี สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 7 บ้านนาเอี้ยง สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 9 บ้านสบเสริม  สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๔๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หลังวัด) เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4 ม.ยาว 700 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู ่1 บ้านโปุงน้้าร้อน สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา



๕๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 1,000 ม. 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ ๑  บ้านโปุงน้้าร้อน สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง  5 ม. ยาว 1,0๐0 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางไปอ่างห้วยป/ูห้วยเบิก) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูที่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 1,000 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางไปอ่างห้วยป/ูหน้า รร.บ้านกิ่วห้วยเบิก) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูที่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 120,000        120,000        120,000        120,000        120,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ ๓ บ้านสันโปุง สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 1,000 ม. 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ ๔  บ้านเหล่ายาว สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม.ยาว 1,000 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ซอยทุ่งแพะ - ห้วยล่ี) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 1,000 ม. 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ ๖  บ้านฮ่องฮี สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 120,000        120,000        120,000        120,000        120,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 7 บ้านนาเอี้ยง สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 1,000 ม. 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 9  บ้านสบเสริม สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน ถมดินลูกรังบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลูกรัง หมูท่ี่ 1 - 6 ,7,9 สัญจรไปมาได้ ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา



๖๐ โครงการปรับปรุงศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ  ปรับปรุงหลังคา ผนัง 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน ส่ิงของเคร่ืองใช้ และพื้นศาลาเก็บของ จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

ประจ้าหมูบ่้าน ของฯ ที่ได้ปรับปรุง ในการใช้ส่ิงของ

๖๑ โครงการปรับปรุงศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ ต่อเติมศาลาเก็บของ  - 100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ส่ิงของเคร่ืองใช้ กว้าง ๕ ม.ยาว 4  ม. จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

ประจ้าหมูบ่้าน ของฯ ที่ได้ปรับปรุง ในการใช้ส่ิงของ

๖๒ โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ กว้าง 5  ม. ยาว 15  ม.  -  -  -  - 350,000        ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูบ่้าน(บ้านกิ่ว) หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ส่ิงของเคร่ืองใช้ จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

ประจ้าหมูบ่้าน ของที่เพิ่มขึน้ ในการใช้ส่ิงของ

๖๓ โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ กว้าง 5  ม. ยาว 15  ม.  -  -  -  - 350,000        ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูบ่้าน (บ้านห้วยเบิก) หมูท่ี่ 2 ส่ิงของเคร่ืองใช้ จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

บ้านกิ่วห้วยเบิก ประจ้าหมูบ่้าน ของที่เพิ่มขึน้ ในการใช้ส่ิงของ

๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ กว้าง 5  ม. ยาว 15  ม. 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 หมูบ่้าน(บ้านกลาง)หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ส่ิงของเคร่ืองใช้ จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

ประจ้าหมูบ่้าน ของที่เพิ่มขึน้ ในการใช้ส่ิงของ

๖๕ โครงการปรับปรุงศาลา SML เพื่อให้ประชาชนมีสถาน กว้าง 8.00 ม. ยาว 18 ม. 250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา ที่จัดกิจกรรมประจ้า ประชาชนมีสถานที่ ความสะดวกใน

หมูบ่้าน จัดกิจกรรม การท้ากจิกรรม

๖๖ โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของประจ้า เพื่อให้มีสถานที่เก็บ กว้าง 5  ม. ยาว 15  ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 หมูบ่้าน หมูท่ี่ ๖ บ้านฮ่องฮี ส่ิงของเคร่ืองใช้ จ้านวนศาลาเก็บ ความสะดวก

ประจ้าหมูบ่้าน ของที่เพิ่มขึน้ ในการใช้ส่ิงของ

๖๗ โครงการก่อสร้างถงัเก็บน้้าคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม.ยาว 5  ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

เสริมเหล็ก (ขา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีน้้าอุปโภคบริโภค สูง 2.50 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

 หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๖๘ โครงการก่อสร้างถงัเก็บน้้าคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม.ยาว 5  ม.  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

เสริมเหล็ก (ทางไปอ่างแม่เสริม) มีน้้าอุปโภคบริโภค สูง 2.50 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

 หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

69  โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชน ว่างท่อ pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง  -  -  - 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

(ทางไปฌาปนสถาน) หมูท่ี่ 1 มีน้้าอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิว้ ยาว 600 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

บ้านโปุงน้้าร้อน อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ



70 โครงการขยายเขตประปา(ท้ายบ้านสันโปุง) เพื่อให้ประชาชน ว่างท่อ pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง มีน้้าอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิว้ ยาว 500 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

71  โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชน  วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

(ซอยบ้านนายจันทร์  สุนันต๊ะ) มีน้้าอุปโภคบริโภค  ขนาด 2 นิว้ ยาว 2๕0 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

72  โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชน วางทุ่อ pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

หมูท่ี่ 9 บ้านสบเสริม มีน้้าอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิว้ ยาว 1,000 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๓ โครงการก่อสร้างระบบประปา (ทุ่งฮ้าง) เพื่อให้ประชาชน หอถงัสูง ระบบสูบน้้า และ  -  -  - 420,000 420,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา มีน้้าอุปโภคบริโภค บ่อสูบน้้า ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๔ โครงการขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชน  ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง  - 29,000 29,000 29,000 29,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

(ซอยบ้านนายจันทร์  เมืองงาม) มีน้้าอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิว้ ยาว 300 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๕ โครงการขยายเขตประปา(แยกม่อนสามเส้า) เพื่อให้ประชาชน วางทุ่อ pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

หมู ่6 บ้านฮ่องฮี มีน้้าอุปโภคบริโภค ขนาด 2 นิว้ ยาว 1,000 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๖ โครงการปรับปรุงระบบประปา(ห้วยเบิก) เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงตู้คอนโทรลและป๎๊มน้้า 40,000          40,000          40,000          40,000          ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

หมูที่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าอุปโภคบริโภค submergsible ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๗ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล (วัดผาลาด) เพื่อให้ประชาชน ขนาด 6 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า  -  - 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชน กองช่าง

หมูท่ี่ 6 บ้านฮ่องฮี มีน้้าอุปโภคบริโภค  130 ม. ประชาชนมีน้้าอุปโภค มีน้้าอปุโภค

อย่างเพียงพอ เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ

๗๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซล เพื่อให้ประชาชน หอถงัสูง ระบบสูบน้้า และ  -  -  - 4๓0,000 4๓0,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

 (ม่อนสามเส้า) หมูท่ี่ ๖ บ้านฮ่องฮี มีน้้าอุปโภคบริโภค บ่อสูบน้้า ประชาชนมีน้้าอุปโภค อปุโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ บริโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

๗๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  -  -  - 480,000        ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก   (จากบ้านนายนรินทร์  วงค์มา ใชใ้นครัวเรือน ยาว 240 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 ถงึ บ้านนายอินจันทร์ วันดู) หมูท่ี่ 1 ที่น้้าไม่ท่วมขงั
 บ้านโปุงน้้าร้อน



๘๐ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้้า เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมฝารางระบายน้้า 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาได้ ความยาวรวม 250 เมตร ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๘๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. 700,000        700,000        700,000        700,000        700,000        ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางบัวบาน ชว่งไชย) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 360 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  -  - 130,000        130,000        ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายหวิง  จันทร์ใจ) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 60 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.  - 350,000        350,000        350,000        350,000        ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (ซอยบ้านายเทพ  เชยีงค้า) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 140 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.๓0 ม. ลึก 0.40 ม. 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (หน้าสถาบันการเงิน) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 150 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก0.40 ม.  -  -  - 320,000 320,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (บ้านนางแก้ว  เทพเสาร์) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 150 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก0.40 ม. 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (บ้านนายบุญสม ใจยา) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 95  ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก0.40 ม. 600,000        600,000        600,000 600,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (หน้าศาลา SML) ใชใ้นครัวเรือน ยาว ๕๐๐  ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม. ลึก0.40 ม.  -  -  -  - 430,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (ขา้งวัดผาลาด) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 170 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

หมู ่6 บ้านฮ่องฮ่ี ที่น้้าไม่ท่วมขงั
๘๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าฝนและน้้า กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม.  -  -  -  - 350,000 ร้อยละ ๘๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังบา้นเรือน กองช่าง

เสริมเหล็ก (หลังวัดผาลาด) ใชใ้นครัวเรือน ยาว 135 ม. ประชาชนในหมูบ่้าน และถนนในชุมชน

หมู ่6 บ้านฮ่องฮ่ี ที่น้้าไม่ท่วมขงั



๙๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.10 ม. ยาว 2.10 ม. 250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก (ซอยห้วยงุ้น) หมูท่ี่ 2 สัญจรไปมาได้ ขนาด 1 ชอ่งระบาย ประชาชนที่ใชถ้นนมี สะดวกในการสัญจร

บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก ความสะดวก ไปมา

๙๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง ๑.๒0 ม. ยาว ๑.๒0 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก(ห้วยด้าแขวน) หมูท่ี่ 4 สัญจรไปมาได้ ขนาด 1 ชอ่งระบาย ประชาชนที่ใชถ้นนมี สะดวกในการสัญจร

 บ้านเหล่ายาว สะดวก ความสะดวก ไปมา

๙๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.10 ม. ยาว 2.10 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก (ห้วยแสงมา) หมูท่ี่ 4 สัญจรไปมาได้ ขนาด ๒ ชอ่งระบาย ประชาชนที่ใชถ้นนมี สะดวกในการสัญจร

บ้านเหล่ายาว สะดวก ความสะดวก ไปมา

๙๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กว้าง 2.10 ม. ยาว 2.10 ม. 250,000        250,000        ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก (ห้วยขนาน) หมูท่ี่ 4 สัญจรไปมาได้ ขนาด 1 ชอ่งระบาย ประชาชนที่ใชถ้นนมี สะดวกในการสัญจร

บ้านเหล่ายาว สะดวก ความสะดวก ไปมา

๙๔ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๙๕ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๙๖ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๓ บ้านสันโปุง ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๙๗ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๔ บ้านเหล่ายาว ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๙๘ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๕ บ้านศรีลังกา ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย



๙๙ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๖ บ้านฮ่องฮี ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๑๐๐ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ 7  บ้านนาเอี้ยง ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
๑๐๑ โครงการขยายเขตไฟกิ่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ติดต้ังโคมไฟกิ่ง/โซล่าเซล  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูที่ ๙  บ้านสบเสริม ไปมายามค้่าคืนได้ รวมจ้านวน  ๕๐ จุด ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ

สะดวกและปลอดภัย ความสะดวกและ ปลอดภัย

ปลอดภัย
102 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จัด กว้าง 13.50 ม. พื้นที่ใช้ 1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในบริเวณที่ท้าการ ประชมุหรือจัดกิจกรรม สอยรวม 182 ตร.ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก 

อบต.เสริมกลาง ต่าง ๆ ความสะดวก 
๑๐๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อปูองกันน้้าท่วมขงั กว้าง 0.50 ม. 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 9๐ ของ น้้าไม่ทว่มขังภายใน กองช่าง

พร้อมฝาปิด ภายในบริเวณที่ท้าการ ภายในบริเวณส้านักงาน ยาว 300 ม. ผู้มาติดต่อราชการ บริเวณทีท่้าการ

อบต.เสริมกลาง ได้รับผลประโยชน์ อบต.เสริมกลาง

 -  - 20,857,000  25,261,000  35,558,800  41,678,800  45,646,800  รวม  103 โครงการ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการขยะใน เพื่อให้หมูบ่้านมีการ อุดหนุนคณะกรรมการ 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        ร้อยละ 90 ของ หมู่บา้นมีการจดัการ กอง

หมูบ่้านหรือชมุชน บริหารจัดการและก้าจัด หมูบ่้านเพื่อบริหารจัดการ จ้านวนหมูบ่้านที่ ขยะมูลฝอยอย่าง สาธารณสุข

ขยะมูลฝอยอย่างถกู ขยะในพื้นที่ต้าบล เขา้ร่วมโครงการ ถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะโดยชมุชน
๒ โครงการอบรมการจัดการขยะเปียก เพื่อให้ผู้เขา้อบรมมีความรู้ แกนน้าครัวเรือนในหมูบ่้าน 10,000          10,000          10,000          10,000          10,000          ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้รับ กอง

ในชมุชน ในการน้าขยะเปียกไปท้า หมูท่ี่ 1 - 6 ผู้เขา้อบรมได้รับ ความรู้เกีย่วกบัวิธี สาธารณสุข

เป็นปุ๋ยหมัก ความรู้ในการจัดการ การกา้จดัขยะเปยีก

ขยะเปียก ด้วยการน้าไปท้า

ปุย๋หมัก

 -  - 310,000       310,000       310,000       310,000       310,000       รวม  2 โครงการ

       งบประมาณ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่2  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร ์อบต.เสรมิกลางที ่2    การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบปรมาณ ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

๑ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันการ สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 9๕ ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

 หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน กัดเซาะของน้้า ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

ผลประโยชน์
2 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 9๕ ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ฝายทุ่งบ้านห่าง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
3 ก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง (ลุ่มวัด) เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.00 ม. 1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ลุ่มวัด) หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

ประชาชน ผลประโยชน์
4 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(หน้าบ้านนายศรีไล  ก๋องค้า) และที่ดินท้ากินของ ยาว 150 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
5 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.00 ม. 1,030.000 1,030.000 1,030.000 1,030.000 1,030.000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ทุ่งโปุง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 160 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
6 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. ๒,๒๕๐,000 ๒,๒๕๐,000 ๒,๒๕๐,000 ๒,๒๕๐,000 ๒,๒๕๐,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ขา้งบ้านนายผัด  อุ่นเมือง) และที่ดินท้ากินของ ยาว ๓๐0 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
๗ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ห้วยเบิก) และที่ดินท้ากินของ ยาว 150 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
๘ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 1,๘๗5,000 1,๘๗5,000 1,๘๗5,000 1,๘๗5,000 1,๘๗5,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ทุ่งตะวันตก) และที่ดินท้ากินของ ยาว ๒50 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์



๙ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(บ้านนายเป็ง  จันต๊ะราช) และที่ดินท้ากินของ ยาว 150 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
๑๐ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(สองขา้งทาง หน้าฝายทุ่งบน-ทุ่งเส้า) และที่ดินท้ากินของ ยาว 1,000 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๑ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(สองขา้งทาง หน้าฝายทุ่งบน-บ้านกลาง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 1,000 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(บ้านกลาง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 180 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๓ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ทุ่งห้วยปูาง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๔ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(นายสวาท เกล็ดเปร่ือง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 200 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๕ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(สะพานบ้านกลาง - ฝายทุ่งบน) และที่ดินท้ากินของ ยาว 700 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๖ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ฝายทุ่งเส้า-ฝายทุ่งกลาง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 600 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ประชาชน ผลประโยชน์
๑๗ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(ทุ่งหลง) และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่  4  บ้านเหล่ายาว ประชาชน ผลประโยชน์
๑๘ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

หมูท่ี่  4  บ้านเหล่ายาว และที่ดินท้ากินของ ยาว 400 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

ประชาชน ผลประโยชน์



๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  -  -  - 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(สะพานไปวัด) และที่ดินท้ากินของ ยาว 800 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่  4  บ้านเหล่ายาว ประชาชน ผลประโยชน์
๒๐ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม.  -  -  -  - ๑,๕๐๐,๐๐0 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(สบไคร้) และที่ดินท้ากินของ ยาว 200 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

หมูท่ี่  4  บ้านเหล่ายาว ประชาชน ผลประโยชน์
๒๑ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

หมูท่ี่  ๕  บ้านศรีลังกา และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

ประชาชน ผลประโยชน์
๒๒ โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันตล่ิงพัง เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง สูงเฉล่ีย 3.50 ม. 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

หมูท่ี่ ๖ บ้านฮ่องฮี และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

ประชาชน ผลประโยชน์
๒๓ โครงการวางท่อระบายน้้า เพื่อระบายน้้า วางท่อระบายน้้า  -  -  - 40,000          40,000          ร้อยละ ๘๐ ของ ท้าใหน้้้าไม่เออ่ล้น กองช่าง

(ทุ่งเก๊าป๋วย) และปูองกันน้้าท่วมขงั ขนาด0.80 ม. ประชาชนได้รับ และทว่มขัง

หมู ่6 บ้านฮ่องฮ่ี จ้านวน 10 ท่อน ผลประโยชน์
๒๔ โครงการขดุลอกเปิดทางน้้า เพื่อปูองกันและ ขดุลอกเปิดทางน้้า ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับการ กองช่าง

หมูท่ี่ 1-6 แก้ไขป๎ญหาภัย บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ของประชาชนได้รับ แกไ้ขปญ๎หาภัยแล้ง

แล้งและอุทกภัย จากเหตุภัยแล้งและอุทกภัย ผลประโยชน์ และอทุกภัย

๒๕  โครงการขดุลอกล้าน้้าแม่เสริม เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตล่ิง ขดุลอกล้าน้้ากว้าง 30 ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 95 ของ น้้าไม่กดัเซาะตล่ิงและ กองช่าง

(หน้าโรงเรียน) ทุ่งบ้านห่าง และที่ดินท้ากินของ ยาว 300 ม. ประชาชนได้รับ ทีดิ่นท้ากนิของประชาชน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก ประชาชน ผลประโยชน์
26 โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบัติ เพื่อฝึกอบรมทบทวนชดุ จัดฝึกอบรมชดุปฏิบัติการ 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละ 90 ของผู้เขา้ ประชาชนได้รับ ส้านัก

การจิตอาสาภัยพิบัติประจ้า ปฏิบัติการจิตอาสาภัย จิตอาสาภัยพิบัติฯ จ้านวน รับการอบรมมีความรู้ ความช่วยเหลือ ปลัด

อบต.เสริมกลาง พิบัติประจ้าอบต. 50 คน ความเขา้ใจในการ เมื่อเกดิเหตุ

ปฏิบัติหน้าที่ สาธารณสุข

27 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชกิ เพื่อฝึกอบรมทบทวน จัดฝึกอบรมทบทวน สมาชกิ 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละ 90 ของผู้เขา้ ประชาชนได้รับ ส้านัก

อปพร. ประจ้าอบต.เสริมกลาง สมาชกิ อปพร. ประจ้า  อปพร. ประจ้าอบต. รับการอบรมมีความรู้ ความช่วยเหลือ ปลัด

อบต.เสริมกลาง เสริมกลาง จ้านวน 30 คน ความเขา้ใจในการ เมื่อเกดิเหตุ

ปฏิบัติหน้าที่ สาธารณสุข

28 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุบน ต้ังจุดตรวจและบริการ 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละ 90 ของ ลดอบุติัเหตุบน ส้านัก

ทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ และ ท้องถนนชว่งเทศกาล ประชาชน ราษฏรได้รับความ ทอ้งถนนช่วง ปลัด

สงกรานต์ ปลอดภัยในชว่ง เทศกาล

เทศกาล



29 โครงการติดต้ังสัญญาณจราจร เพื่อให้ประชาชนมีความ ติดต้ังสัญญาณจราจรใน 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละ ๙0 ของ ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการจราจร บริเวณจุดเส่ียงทุกหมูบ่้าน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ ส้านัก

ปลอดภัยในการสัญจร สัญจร ปลัด

30 โครงการให้ความชว่ยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู ประชาชนทุกหมูบ่้านในเขต 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละ 90 ของ ประชาชนหรือ ส้านัก

ด้านสาธารณภัย หลังเกิดเหตุสาธารณภัย อบต.เสริมกลาง ประชาชนหรือผู้ ผู้ประสบภัยได้รับ ปลัด

ให้แก่ประชาชน ประสบสาธารณภัย การช่วยเหลือ

ได้รับความชว่ยเหลือ
  -  - 36,130,000   53,230,000   56,230,000   6,227,000     63,770,000   รวม  30 โครงการ



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๒   การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างฝายผสมผสาน เพื่อสร้างความชุม่ชืน้ให้แก่ หมูท่ี่ ๑-๗,๙ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนร้อยละ 80 พื้นทีป่าุมีความอดุม กองช่าง

ตามแนวพระราชด้าริ ปุาไม้และดักตะกอน ๔๐๐ ลูก ของพื้นที่ปุามีความ สมบรูณ์ชุ่มชื้น

ในฤดูฝน อุดมสมบูรณ์ ช่วยดักตะกอนและ

ชะลอน้้าในฤดูฝน

๒ โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

3 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

4 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๓ บ้านสันโปุง หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

5 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

6 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๕ บ้านศรีลังกา หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

7 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๖ บ้านฮ่องฮี หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

8 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๗ บ้านนาเอี้ยง หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

       งบประมาณ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและลดป๎ญหา จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ้านวนการเกิดไฟปุา พื่นทีป่าุไม่ถูกท้าลาย ส้านัก

หมูท่ี่ ๙ บ้านสบเสริม หมอกควันไฟปุา ภายในเขตหมูบ่้าน ลดลงร้อยละ ๗๐ ต่อปี และไม่เกดิมลพิษ ปลัด

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพื่อส้ารวจปกปูองและใช้ จัดกิจกรรมแนวทาง 3 กรอบ 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละ 80 ของพืชหา พืชทีห่ายากในเขต ส้านัก

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก ประโยชน์จากฐานทรัพยากร 8 กิจกรรม ยากที่ได้รับการอนุรักษ์ พื้นทีไ่ด้รับการอนุรักษ์ ปลัด

พระราชด้าริฯ (อพ.สธ.) ท้องถิน่ฯ ได้อย่างเหมาะสม ไว้ไม่สูญหาย

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูก เพื่อลดการใชส้ารเคมีใน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ เกษตรกรไม่ใช้สาร ส้านัก

พืชปลอดสารพิษและการเล้ียงเชือ้รา การปูองกันโรคพืชและ เกษตรกรและประชาชน อบรมได้รับความรู้ใน เคมีในการกา้จดั ปลัด

ไตรโคเดอร์มา รักษาส่ิงแวดล้อม ทั่วไป การเพาะเล้ียงเชือ้ราฯ ศัตรูพืชและมีส่ิง

แวดล้อมทีดี่

 

 -  - 350,000       350,000       350,000       350,000       350,000        -  -  -รวม  11  โครงการ

       งบประมาณ



ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยทุธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที่ ๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ เด็กและเยาวชน ส้านักปลัด

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเขา้ใจ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ ผู้เขา้รับการอบรม มีคุณธรรมและ

ให้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม

ต้าบลเสริมกลาง จริยธรรม และเยาชนในต้าบล
๒ โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธี เพื่อแสดงถงึความ อุดหนุนที่ท้าการปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนมึความ ส้านักปลัด

จงรักภักดีต่อสถาบัน อ้าเภอเพื่อจัดกิจกรรม ผู้เขา้ร่วมงาน มีความ จงรักภักดีต่อสถาบนั

ชาติ ศาสนา พระมหา จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ ชาติ ศาสนา พระมหา กษตัริย์

กษัตริย์
๓ โครงการผู้สูงอายุรวมใจสืบทอด เพื่อเป็นการสืบสาน ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 เด็กและเยาวชนได้ ส้านักปลัด

ภูมิป๎ญญาท้องถิน่ให้แก่เด็กและ ภูมิป๎ญญาท้องถิน่ แก่เด็กและเยาวชน ของผู้เขา้อบรม สืบทอดภูมิปญ๎ญา

เยาวชนต้าบลเสริมกลาง ให้แก่เด็กเยาวชน ในต้าบล ได้รับความรู้และได้รับ ทอ้งถิ่น

การถา่ยทอดภูมิป๎ญญา
๔ โครงการพัฒนาบ่อน้้าร้อน เพื่อพัฒนาบ่อน้้า พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ มีแหล่งทอ่งเทีย่วใน ส้านักปลัด

เพื่อการท่องเที่ยว ร้อน ให้เป็นแหล่ง ของจ้านวนบ่อน้้าร้อน ต้าบลและประชาชน

ท่องเที่ยวในต้าบล ที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น

๕ โครงการจัดการแขง่ขนักีฬา เพื่อให้ประชาชน จัดการแขง่ขนักีฬาต้าบล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักปลัด

ต้าบล มีสุขภาพแขง็แรง อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ ของประชาชน แข็งแรง มีความ

มีความสามัคคี วอลเลย์บอล เป็นต้น ที่เขา้ร่วมมีสุขภาพ สามัคคีและหา่งไกล

ห่างไกลยาเสพติด แขง็แรง ยาเสพติด

       งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)
   องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง



๖ โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 หมูท่ี่ 1  บ้านโปุงน้้าร้อน ฌาปนกิจ ของประชาน สะดวกสบายในการ

ได้รับประโยชน์ ประกอบพิธีฌาปนกจิ

๗ โครงการก่อสร้างห้องน้้าฌาปนสถาน เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี กว้าง  2.00 ม. ยาว 5.20 ม.  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 หมูท่ี่ 1  บ้านโปุงน้้าร้อน ฌาปนกิจ ของประชาน สะดวกสบายในการ

ได้รับประโยชน์ ประกอบพิธีฌาปนกจิ

๘ โครงการก่อสร้างเมรุ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี แบบเตาเด่ียวขนาดกว้าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเมรุไว้ กองช่าง

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว ฌาปนกิจ ๒ ม. ยาว ๓ ม. ของประชาน ประกอบพิธีฌาปนกจิ

อาคารกว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. ได้รับประโยชน์
พร้อมลานฯ 550 ตรม.

๙ โครงการก่อสร้างเมรุ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี แบบเตาเด่ียวขนาดกว้าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเมรุไว้ กองช่าง

หมูท่ี่ 6  บ้านฮ่องฮี ฌาปนกิจ ๒ ม. ยาว ๓ ม. ของประชาน ประกอบพิธีฌาปนกจิ

อาคารกว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. ได้รับประโยชน์
พร้อมลานฯ 550 ตรม.

๑๐ โครงการก่อสร้างห้องน้้าสนามกีฬา เพื่อให้มีห้องน้้าไว้บริการ กว้าง 2.00 ม. 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง แก่ผู้มาออกก้าลังกาย ยาว ๕.๒๐ ม. ของประชาน สะดวกสบายในการ

ได้รับประโยชน์ มาออกกา้ลังกาย

๑๑ โครงการก่อสร้างลานออกก้าลังกาย เพื่อให้ประชาชนหันมา ก่อสร้างลานออกก้าลังกาย 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกายและดูแล พร้อมอุปกรณ์ ของประชาน แข็งแรง

หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง สุขภาพ ออกก้าลังกาย ได้ออกก้าลังกาย
๑๒ โครงการก่อสร้างลานออกก้าลังกาย เพื่อให้ประชาชนหันมา ก่อสร้างลานออกก้าลังกาย 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกายและดูแล พร้อมอุปกรณ์ ของประชาน แข็งแรง

(หัวบ้าน) หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สุขภาพ ออกก้าลังกาย ได้ออกก้าลังกาย
๑๓ โครงการก่อสร้างลานออกก้าลังกาย เพื่อให้ประชาชนหันมา ก่อสร้างลานออกก้าลังกาย 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลังกาย ออกก้าลังกายและดูแล พร้อมอุปกรณ์ ของประชาน แข็งแรง

(หัวแตลุ่ม) หมูท่ี่ ๕ บ้านศรีลังกา สุขภาพ ออกก้าลังกาย ได้ออกก้าลังกาย
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่ม กลุ่มอาชีพมีรายได้ ส้านักปลัด

สินค้าหนึง่ต้าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชมุชน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ อาชพีที่เขา้ร่วม และมีความเปน็อยู่

อ้าเภอเสริมงามในงานฤดูหนาว ซ่ึงเป็นภูมิป๎ญญา เสริมงาม มีรายได้เพิ่มมากขึน้ ทีดี่ขึ้น

และของดีนครล้าปางประจ้าปี ท้องถิน่ จากการจ้าหน่ายสินค้า

รวม  14  โครงการ 1,980,000     3,630,000     4,480,000     4,480,000     4,480,000     



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชพีตัดเย็บเส้ือผ้า เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ ฝึกอบรมอาชพีตัดเย็บเส้ือผ้า 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้ารับการอบรม ส้านักปลัด

ให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่อบต.เสริมกลาง ในการประกอบอาชพี ให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่ ผู้เขา้รับ ได้รับความรู้ในการ

และมีรายได้ ต้าบลเสริมกลาง การอบรม ประกอบอาชีพ

ได้รับความรู้ และมีรายได้

2 โครงการส่งเสริมอาชพีทอผ้ากี่เอว เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ ฝึกอบรมอาชพีทอผ้ากี่เอว ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้ารับการอบรม ส้านักปลัด

 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ในการประกอบอาชพี ให้แก่กลุ่มสตรีในหมูบ่้าน ผู้เขา้รับ ได้รับความรู้ในการ

และมีรายได้ การอบรม ประกอบอาชีพ

ได้รับความรู้ และมีรายได้

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีตโดยการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมและฝึกอบรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘0 ของ ประชาชนมีคุณภาพ ส้านักปลัด

บริหารจัดการเครือขา่ยชมุชนท้องถิน่ ชวิีตให้ประชาชนใน เสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนมี ชีวิตทีดี่ขึ้น

ต้าบลเสริมกลางมี สุขภาพและส่ิงแวดล้อมให้แก่ คุณภาพชวิีตที่ดี
คุณภาพชวิีตที่ดี ประชาชนในพื้นที่

๔ โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย เพื่อให้ประชาชน ฝึกอบรมนวดแผนไทยให้แก่ 20,000          20,000          20,000          20,000          20,000          ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุข

มีความรู้ในการประกอบอาชพี ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ ผู้เขา้รับ ได้รับความรู้ในการ

และรายได้ ต้าบลเสริมกลาง การอบรม ประกอบอาชีพ

ได้รับความรู้ และมีรายได้

๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการ เพื่อให้สตรีรู้จัก ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ ท้าใหส้ตรีรู้จกับทบาท ส้านักปลัด

พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี บทบาทหน้าที่ พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี ผู้เขา้รับการอบรม หน้าทีข่องตนเอง

ของตนเองในการพิทักษ์ ให้แก่สตรีในพื้นที่ ได้รับความรู้ความ ในการพิทกัษ์

และคุ้มครองสิทธิสตรี ต้าบลเสริมกลาง เขา้ใจในการพิทักษ์ฯ และคุ้มครองสิทธิสตรี

                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)

   องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

       งบประมาณ



๖ โครงการปูองกันและแก้ไข เพื่อให้เด็กนักเรียน จัดฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ เด็กนักเรียน ส้านักปลัด

ป๎ญหายาเสพติดใน ในโรงเรียนได้ ในเขตพื้นที่ อบต.เสริมกลาง เด็กนักเรียนได้ ไม่ยุ่งเกีย่ว

โรงเรียน (โครงการ D.A.R.E) เรียนรู้ถงึโทษและพิษภัย จ้านวน ๕ โรงเรียน รู้จักโทษและพิษภัย กบัยาเสพติด

ของยาเสพติด ของยาเสพติด
๗ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับป๎ญหายาเสพติด ได้รับความรู้เกี่ยวกับป๎ญหา แก่เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน หา่งไกลยา

ยาเสพติด เกี่ยวกับป๎ญหายาเสพติด ที่เขา้อบรม เสพติด

ในพื้นที่ต้าบลเสริมกลาง ได้รับความรู้
๘ โครงการอบรมให้ความรู้การเมือง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชน ส้านักปลัด

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเขา้ใจเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง ผู้เขา้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ

การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิป มีความรู้ความเขา้ใจ การเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิป จ้านวน ๕๐ คน การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิป

ในระบอบประชาธิป
๙ โครงการส้ารวจและจัดเก็บ เพื่อให้การจัดเก็บขอ้มูล ส้าราจและจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  9๕  ของ สามารถน้าข้อมูล ส้านักปลัด

ขอ้มูลพื้นฐาน พื้นฐาน  การบันทึกขอ้มูล   การบันทึกขอ้มูล จ้านวนครัวเรือนที่ ทีจ่ดัเกบ็ได้ไปใช้ใน

และการประมวลผลขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูล สามรถจัดเก็บขอ้มูลฯ การบริหารการพัฒนา

มีความถกูต้อง ครบถว้น ในทุกครัวเรือน ได้ครบถว้น อบต.เสริมกลาง

๑๐ โครงการองค์การบริหาร เพื่อประชมุและให้บริการ จัดประชมุประชาคม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

ส่วนต้าบลพบประชาชน เชงิรุกแก่ประชาชน เพื่อรับทราบป๎ญหาความ เขา้ร่วมประชมุและ และมีความพึงพอใจ

เชน่ รับช้าระภาษี ต้องการ และให้บริการเชงิรุก รับบริการมีความ ในระดับมาก

ต่อใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น แก่ประชาชนในทุกหมูบ่้าน พึงพอใจ
๑๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชน ส้านักปลัด

เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกต้ังท้องถิน่ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ ผู้เขา้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมายการเลือกต้ัง กฎหมายการเลือกต้ังท้องถิน่ มีความเขา้ใจกฎหมาย กฎหมายการเลือก

ท้องถิน่ เลือกต้ังท้องถิน่ ต้ังทอ้งถิ่น

๑๒ โครงการสมทบเงินกองทุน เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ สมทบเงินกองทุนสวัสดิการ ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ร้อยละ ๓๐ ของ กองทนุสวัสดิการ ส้านักปลัด

สวัสดิการชมุชนต้าบลเสริมกลาง ชมุชนต้าบลเสริมกลาง ชมุชนต้าบลเสริมกลาง เงินกองทุนที่เพิ่มขึน้ ชุมชนต้าบลเสริมกลาง

มีความเขม้แขง็ ในแต่ละปี มีความเข้มแข็งย่ังยืน

๑๓ โครงการสร้างความปรองดอง เพื่อให้ประชาชนมีความ ด้าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ฃอง ประชาชนมีความ ส้านักปลัด

สมานฉนัท์ ปรองดอง สมานฉนัท์ ในการสร้างความปรองดอง ประชาชนที่เขา้ร่วม ปรองดอง

สามัคคีกัน สมานฉนัท์ มีความปรองดอง สมานฉันท์

สามัคคี สมานฉนัท์ สามัคคีกนั



๑๔ โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชน กอง

ยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนและเยาวชนใน เด็กนักเรียนและ ไม่ยุ่งเกีย่วและหา่งไกลสาธารณสุข

ในโรงเรียนและเยาวชน เขตพื้นที่ต้าบลเสริมกลาง เยาวชนที่เขา้อบรม ยาเสพติด

ในเขตพื้นที่ ได้รับความรู้
๑๕ โครงการปูองกันแก้ไขป๎ญหายาเสพติด เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนไม่ยุ่งเกีย่ว กอง

ในสถานศึกษา ยาเสพติดในโรงเรียน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ เด็กนักเรียนที่เขา้ และหา่งไกลยาเสพติดสาธารณสุข

หรือสถานศึกษา ต้าบลเสริมกลาง อบรมได้รับความรู้

๑๖ โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชน ติดต้ังเสียงตามสาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๙0 ของ ประชาชนในหมู่บา้น กองช่าง

 หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง ได้รับขา่วสารได้ พร้อมอุปกรณ์ ประชาชนในหมูบ่้าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างทั่วถงึ ได้รับขอ้มูลขา่วสาร อย่างทัว่ถึง

อย่างทั่วถงึ
๑๗ โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชน ติดต้ังเสียงตามสาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๙0 ของ ประชาชนในหมู่บา้น กองช่าง

หมูท่ี่ 7 บ้านนาเอี้ยง ได้รับขา่วสารได้ พร้อมอุปกรณ์ ประชาชนในหมูบ่้าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างทั่วถงึ ได้รับขอ้มูลขา่วสาร อย่างทัว่ถึง

อย่างทั่วถงึ
18 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ อุดหนุนที่ท้าการปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ การระบาดของยา ส้านักปลัด

ประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการปูองกัน ควบคุมและปูองกัน อ้าเภอเสริมงามในการควบคุม ยาเสพติดที่ระบาด เสพติดในพื้นทีล่ดลง

และปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอ การระบาดของยาเสพติด และปูองกัน ยาเสพติด มีการลดลง

เสริมงาม

 -  - 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         -  -  -รวม  18  โครงการ



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยทุธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที่ ๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชือ้ เพื่อให้ผู้ติดเชือ้เอดส์ สนับสนุนเบี้ยยังชพีให้แก่ผู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 9๕ ของ ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ ส้านักปลัด

เอดส์ มีรายได้ในการด้ารงชพี ติดเชือ้เอดส์ในเขตพื้นที่ ของผู้ติดเชือ้เอดส์ เบีย้ยังชีพ

ได้รับเบี้ยยังชพี

2 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชพีให้แก่ผู้ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ ๙๕ ของ ผู้สูงอายุได้รับ ส้านักปลัด

มีรายได้ในการด้ารงชพี สูงอายุในเขตพื้นที่ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย เบีย้ยังชีพ

ยังชพี

3 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการ สนับสนุนเบี้ยยังชพีให้แก่ผู้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 9๕ ของ ผู้พิการได้รับเงิน ส้านักปลัด

มีรายได้ในการด้ารงชพี พิการในเขตพื้นที่ ผู้พิการได้รับเบี้ย เบีย้ยังชีพ

ยังชพี

๔ โครงการก่อสร้างทางลาดส้าหรับ เพื่อให้คนพิการ กว้าง 1.5 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้พิการได้รับ กองช่าง

คนพิการ มีทางสะดวก  ยาว  10 เมตร ผู้พิการได้รับ ความสะดวก

ในการติดต่อ ความสะดวก ในการติดต่อ

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้ผุ้พิการ ผู้ยากไร้ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กองช่าง

ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสได้มีที่อยู่ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

และด้อยโอกาส อาศัย และคนด้อยโอกาส และด้อยโอกาส มีทีอ่ยู่อาศัย

ในพื้นที่ต้าบลเสริมกลาง มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

       งบประมาณ

   องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)



แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการให้ความชว่ยเหลือ เพื่อชว่ยเหลือประชาชน ประชาชนทุกหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนหรือ ส้านักปลัด

ประชาชนด้านการส่งเสริม ให้เขา้ถงึป๎จจัยพื้นฐาน ในเขตรับผิดชอบ ประชาชนหรือ ผู้ประสบภัยได้รับ

และพัฒนาคุณภาพชวิีต ในการด้ารงชวิีต ผู้ประสบสาธารณภัย การช่วยเหลือ

ได้รับความชว่ยเหลือ
7 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด เพื่อให้การสงเคราะห์ อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้ ส้านักปลัด

อ้าเภอเสริมงาม ประจ้าปี แก่ผู้ด้อยโอกาสและ เสริมงาม ผู้ด้อยโอกาสและ รับความเดือดร้อน

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ได้รับความ ได้รับความช่วย

เดือดร้อน
 -  - 10,950,000 10,950,000 10,950,000 10,950,000 10,950,000  -  -  -

       งบประมาณ

รวม 7  โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๙๕ ของ เด็กนักเรียนได้มี ส้านักปลัด

ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนที่ได้ อาหารเสริม(นม)

รับประทานเพียงพอ โรงเรียนทุกแห่ง อาหารเสริม(นม) รับประทานเพียงพอ

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๙๕ ของ เด็กนักเรียนได้มี ส้านักปลัด

ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา อาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนที่ได้ อาหารเสริม(นม)

เด็กเล็ก รับประทานเพียงพอ ทุกแห่ง อาหารเสริม(นม) รับประทานเพียงพอ

๓ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี อุดหนุนอาหารกลางวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๙๕ ของ เด็กนักเรียนได้มี ส้านักปลัด

ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนที่ได้ อาหารกลางวัน

รับประทานเพียงพอ โรงเรียนทุกแห่ง อาหารกลางวัน รับประทานเพียงพอ

๔ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนอาหารกลางวัน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๙๕ ของ เด็กนักเรียนได้มี ส้านักปลัด

ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา อาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนที่ได้ อาหารกลางวัน

เด็กเล็ก รับประทานเพียงพอ ทุกแห่ง อาหารกลางวัน รับประทานเพียงพอ

๕ โครงจัดการเรียนการสอนตาม เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนบ้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

แนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ ด้าเนินชวิีตตามหลัก โปุงน้้าร้อน ของเด็กนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

พอเพียง โรงเรียนบ้านโปุงน้้าร้อน ปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับความรู้ เศรษฐกจิพอเพียง

หมูท่ี่ ๑ พอเพียง
๖ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ด้าเนินชวิีตตามหลัก บ้านกิ่วห้วยเบิก ของเด็กนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

พอเพียง โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับความรู้ เศรษฐกจิพอเพียง

หมูท่ี่ 2 พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)
   องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

       งบประมาณ

                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา



๗ โครงการสถานศึกษาเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

พอเพียงโรงเรียนสันโปุงวิทยา ด้าเนินชวิีตตามหลัก สันโปุงวิทยา ของเด็กนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

หมูท่ี่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับความรู้ เศรษฐกจิพอเพียง

พอเพียง
๘ โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

เกษตรพอเพียง ด้าเนินชวิีตตามหลัก บ้านเหล่ายาว ของเด็กนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว หมูท่ี่  4 ปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับความรู้ เศรษฐกจิพอเพียง

พอเพียง
๙ โครงการศูนย์สาธิตตามปรัชญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนในโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ด้าเนินชวิีตตามหลัก ศรีลังกาวิทยา ของเด็กนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

โรงเรียนศรีลังกาวิทยา หมูท่ี่ 5 ปรัชญาเศรษฐกิจ ได้รับความรู้ เศรษฐกจิพอเพียง

พอเพียง
๑๐ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียน นักเรียนใช ้ป.1-ม.3 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนส้านักปลัด

ตามแนววิถพีุทธ โรงเรียน รู้หลักธรรมในพระ โรงเรียนสันโปุงวิทยา ของเด็กนักเรียน รู้หลักธรรมในพระ

สันโปุงวิทยา หมูท่ี่ 3 พุทธศาสนา ตามแนว หมูท่ี่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนา ตามแนว

โรงเรียนวิถพีุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียน อบรมนักเรียนชัน้ ป.1-ม.3 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 90 เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนส้านักปลัด

ตามแนววิถพีุทธ โรงเรียน รู้หลักธรรมในพระ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ของเด็กนักเรียน รู้หลักธรรมในพระ

ศรีลังกาวิทยา หมูท่ี่ 5 พุทธศาสนา ตามแนว หมูท่ี่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนา ตามแนว

โรงเรียนวิถพีุทธ โรงเรียนวิถีพุทธ

๑๒ โครงการศีกษาการพัฒนาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้น้า อบรมกลุ่มผู้น้าและเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 กลุ่มผู้น้า ส้านักปลัด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรมีหลัก จ้านวน  50 คน ของผู้น้าและ และเกษตรกรมีหลัก

และทฤษฎีใหม่ ด้าเนินชวิีตตามหลัก เกษตรกรได้ ด้าเนินชีวิตตามหลัก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ปรัชญาเศรษฐกิจ มีอาชพีตาม ปรัชญาเศรษฐกจิ

ศึกษาตามอัทธยาศัยอ้าเภอ พอเพียง หลักเศรษฐ พอเพียง

เสริมงาม กิจพอเพียง
๑๓ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเรียน จัดซ้ือวัสดุการเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 เด็กนักเรียน มีส่ือการ ส้านักปลัด

จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน  เคร่ืองเล่น การสอน การศึกษา ฯลฯ ให้ ของศูนย์พัฒนา การเรียน และของเล่น

 หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เด็กเล็กมีวัสดุ วัสดุอกุรณ์การเรียน

 เคร่ืองแบบนักเรียนฯลฯ ในเขตพื้นที่ ส่ือการเรียนฯลฯ ฯลฯ



14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ให้การศึกษาเรียนรู้แก่เด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 เด็กนักเรียนสามารถ ส้านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด้าเนินชวิีตตามหลัก นักเรียนในศูนย์พัฒนา ของนักเรียน ด้าเนินชีวิตตามหลัก

(ปลูกผักปลอดสารพิษ) เศรษฐกิจพอเพียง เด็กเล็กทุกแห่งในเขตพื้นที่ ได้รับความรู้ ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง

15 โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้แก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เด็กนักเรียนและ ส้านักปลัด

(พิธีมอบวุฒิบัตร) แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ของนักเรียน ผู้ปกครองมีความ

ในเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง ภาคภูมิใจ

ที่ภาคภูมิใจ
16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กเขา้ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความสุข ส้านักปลัด

วันเด็กแห่งชาติ ของเด็กที่เขา้ร่วม
กิจกรรม
มีความสุข

17 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้การจัดการศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาบุคลากรใน ของศูนย์พัฒนา มีคุณภาพและได้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เด็กเล็กผ่านการ มาตรฐาน

ในเขตพื้นที่เพื่อรองรับ ประเมินการประกัน
การประกันคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน

๑๘ โครงการวันส้าคัญ เพื่อให้เด็กนักเรียนเขา้ร่วม จัดกิจกรรมวันส้าคัญให้แก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เด็กมีจติส้านึกทีดี่ ส้านักปลัด

กิจกรรมวันส้าคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ของเด็กที่เขา้ร่วม มีความกตัญํูกตเวที

เชน่ วันแม่แห่งชาติ  วันครู ในเขตพื้นที่ กิจกรรม
เป็นต้น มีความกตัญํูกตเวที

๑๙ โครงการซ้อมแผนหนีไฟ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมซ้อมแผนหนีไฟแก่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้และมี ส้านักปลัด

และทักษะเกี่ยวกับการอพยพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ของเด็กที่เขา้ร่วม ทกัษะในการอพยพ

หนีไฟกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื้นที่ กิจกรรมมีความรู้ หนีไฟอย่างปลอดภัย

และมีทักษะ
๒๐ โครงการเดินทางปลอดภัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ให้ความรู้แก่เด็กและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เด็กและผู้ปกครอง ส้านักปลัด

ใส่หมวกกันน็อค ตระหนักถงึความปลอดภัย ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กและผู้ปกครอง มีความปลอดภัย

ในการขบัขี่ ทุกแห่งในเขตพื้นที่ สวมใส่หมวกกันน็อค ในการขับขี่

๒๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสวยงาม

เรียบร้อย ได้รับการปรับปรุงฯ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย



แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามให้แก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของ เด็กมีพัฒนาการ ส้านักปลัด

ไว้เสริมสร้างพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เด็กนักเรียนได้เล่น ทีดี่ขึ้น

ในเขตพื้นที่ เคร่ืองเล่นสนาม
๒๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนา ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสามารถจัดการเรียน ห้องน้้า ซ่อมแซมและต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจดัการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิภาพ หลังคา เทคอนกรีตฯลฯ ได้รับการปรับปรุงฯ การสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

รวม 23 โครงการ 3,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000

       งบประมาณ



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๓   การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณ ตัวช้ีวดั ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร เพื่อควบคุมโรค ตรวจสอบ และควบคุม 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ90 ของ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ขาดสารไอโอดีน สารไอโอดีนให้ประชาชน ราษฎรในพื้นที่ ได้รับการควบคุมโรค สาธารณสุข

ราชสุดา ฯ ให้ประชาชนใน ทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ ได้รับการควบคุม ขาดสารไอโอดีน

พื้นที่ สารไอโอดีน
2 โครงการรณรงค์และแก้ไขป๎ญหา เพื่อให้เยาวชน ประชาชน จัดอบรม และรณรงค์ให้แก่ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ ๘๐ ของ เยาวชน ประชาชน กอง

ยาเสพติด To be number one และเด็กนักเรียนในพื้นที่ เยาวชน ประชาชน และเด็ก นักเรียน เยาวชน และ นักเรียนไม่ยุ่ง สาธารณสุข

ได้ทราบถงึป๎ญหา นักเรียนได้ทราบถงึป๎ญหา ประชาชนทั่วไป เกีย่วกบัยาเสพติด

และโทษของยาเสพติด และโทษของยาเสพติด ได้รับความรู้
ทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับยาเสพติด

3 โครงการอบรมหมอหมูบ่้าน เพื่ออบรมหมอหมูบ่้าน จัดฝึกอบรมหมอหมูบ่้าน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้ปวุยได้รับการ กอง

ในพระราชประสงค์ ทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ให้ (อาสาสมัคร) ทุกหมูบ่้าน ผู้เขา้รับการอบรม ช่วยเหลือในเบือ้งต้น สาธารณสุข

สามารถชว่ยเหลือผู้ปุวย ในเขตพื้นที่ ได้รับความรู้ อย่างทนัทว่งที

ในเบื้องต้นได้
4 โครงการควบคุมปูองกันโรค เพื่อให้ประชาชน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ไขเ้ลือดออก ได้ปลอดภัยจากโรค เชน่ ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ประชาชนไม่เป็น ไม่เปน็โรคไข้เลือดออกสาธารณสุข

ไขเ้ลือดออก เพื่อท้าลายแหล่งเพาะพันธ์ โรคไขเ้ลือดออก
ลูกน้้ายุงลาย

5 โครงการฉดีวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขและแมว จัดซ้ือและฉดีวัคซีนปูองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของ สุนัขและแมวไม่เปน็ กอง

 ได้รับการฉดีวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข สุนัขและแมวได้รับ โรคพิษสุนัขบา้ สาธารณสุข

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมวในทุกหมูบ่้าน การฉดีวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)
   องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง



แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย                      งบประมาณ ตัวช้ีวดั ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกองทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สมทบเงินเขา้กองทุนสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๓๐ ของ กองทนุฯสามารถ กอง

สุขภาพประชาชนต้าบลเสริมกลาง กองทุนสุขภาพฯต้าบล ระดับท้องถิน่ พื้นที่องค์การ เงินกองทุนฯ บริหารจดัการ สาธารณสุข

เสริมกลาง บริหารส่วนต้าบลเสริมกลาง ที่สมทบในแต่ละปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อให้สุนัขและแมว จัดซ้ือและฉดีวัคซีนปูองกัน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของ สุนัขและแมวไม่เปน็ กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ได้รับการฉดีวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข สุนัขและแมวได้รับ โรคพิษสุนัขบา้ สาธารณสุข

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมวในทุกหมูบ่้าน การฉดีวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

8 โครงการให้ความชว่ยเหลือประชาชนด้าน เพื่อให้การชว่ยเหลือและ ประชาชนทุกหมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนหรือ กอง กอง

การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ สนับสนุนแก่ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ประสบภัยได้รับ สาธารณสุข สาธารณสุข

ในท้องถิน่และควบคุม เสริมกลาง การชว่ยเหลือ
โรคติดต่อ

 -  - 340,000       340,000       340,000       340,000       340,000        -  -  -รวม  8  โครงการ



 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาการบรหิารองค์กร 
 -ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร 
ยทุธศาสตรท์ี่ อบต.เสรมิกลาง ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารและพัฒนาองค์กร 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย        งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 (Outcome) ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการความร่วมมือระหว่าง เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ อดุหนุนเทศบาลต้าบลเสริมงาม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 95ของผู้ที่ การบริหารงานของ ส้านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการรวบรวมขอ้มูล เข้าใช้ศูนย์ข้อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ ป๎ญหาความต้องการ ศูนย์ประสานแผนพัฒนา

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ของประชาชนในเขต ทอ้งถิ่น อา้เภอเสริมงาม

ท้องถิน่อ้าเภอเสริมงาม บริการและใชเ้ป็น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถานที่กลางประสานงาน

2 โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรรู้จัก จดัฝึกอบรมใหแ้กค่ณะผู้บริหาร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 ของ บคุลากรรู้จกั ส้านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบล บทบาทหน้าที่ใน สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล พนักงานศักยภาพใน บทบาทหน้าทีใ่น

เสริมกลาง การปฎิบัติงานให้ ลูกจา้ง พนักงานจา้ง ฯลฯ การท้างานเพิ่มขึ้น การปฎิบติังานให้

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

3 โครงการฝึกอบรม และศึกษา เพื่อให้บุคลากรรู้จัก จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ บคุลากรรู้จกั ส้านักปลัด

ดูงาน ของผู้บริหาร สมาชกิสภา บทบาทหน้าที่ใน เพื่อใหไ้ด้ความรู้ ความเข้าใจใน พนักงานมี บทบาทหน้าทีใ่น

พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง การปฎิบัติงานให้ การบริหารจดัการ และเพิ่มพูน ประสบการณ์ การปฎิบติังานให้

และผู้น้าชมุชน มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการท้างาน ในการท้างานเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ

และมีประสบการณื และมีประสบการณื

4 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรรู้จัก จดัฝึกอบรมใหแ้กค่ณะผู้บริหาร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 ของ บคุลากรรู้จกั ส้านักปลัด

จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ใน สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล พนักงาน บทบาทหน้าทีใ่น

สมาชกิสภา พนักงานส่วนต้าบล การปฎิบัติงานให้ ลูกจา้ง พนักงานจา้ง ฯลฯ ศักยภาพใน การปฎิบติังานให้

และพนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริย เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การท้างานเพิ่มขึ้น มีคุณธรรมจริย

ธรรม ธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570))
    องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง



แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย        งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิด

2561 2562 2563 2564 2565 (Outcome) ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปูองกันและปราบ เพื่อปูองกันการ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ ปอูงกนัการ ส้านักปลัด

ปรามการทุจริตผู้บริหาร สมาชกิ ทุจริตในองค์กร ความเข้าใจในการปฎิบติังาน พนักงานมี ทจุริตในองค์กร

พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง ใหถู้กต้อง ความรู้และ

และผู้น้าชมุชน ปฎิบติังานได้ตาม

ระเบยีบ

 รวม  5  โครงการ  -  - 490,000     490,000     490,000     490,000     490,000      -  -  -



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่1   การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

2566 2567 2568 2569 2570 หลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 40  ม. 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ขา้มล้าน้้าแม่เสริม หน้ารร.) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 40  ม. 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(อ่างเก็บน้้าห้วยป)ู สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  กว้าง 8  ม. ยาว 50 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(บ้านศรีลังกา-ฮ่องฮี) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

 หมูท่ี่ 5 บ้านศรีลังกา สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

4 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 30  ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  กว้าง 5  ม. ยาว 5,400 ม. 13,500,000   13,500,000   13,500,000   13,500,000   13,500,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ทางไปอ่างแม่เสริม) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 1 บ้านโปุงน้้าร้อน สะดวก  มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5  ม. ยาว 9,100 ม. 22,750,000   22,750,000   22,750,000   22,750,000   22,750,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สายบ้านกิ่วห้วยเบิก-บ้านปงประดู่) สัญจรไปมาได้ ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

     องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง

       งบประมาณและทีผ่่านมา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

              ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

2566 2567 2568 2569 2570 หลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5.00 ม. 13,450,000   13,450,000   13,450,000   13,450,000   13,450,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(สายบ้านเหล่ายาว-บ้านปงประดู่) สัญจรไปมาได้  ยาว 5,380 ม. ประชาชนที่ใชถ้นน ความสะดวกใน

หมูท่ี่ ๔ บ้านเหล่ายาว สะดวก มีความสะดวก การสัญจรไปมา

๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชน ขุดวางทอ่ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชน กองช่าง

 (ประปาน้้าซับ/ประปาภูเขา) มีน้้าอุปโภคบริโภค 6 นิ้ว ยาว 5,150 ม. ประชาชนมีน้้า มีน้้าอปุโภค

น้้าตกแม่เพิม หมูท่ี่ ๑ บ้านโปุงน้้าร้อน อย่างเพียงพอ พร้อมถังพักน้้า อุปโภคเพียงพอ อย่างเพียงพอ

       งบประมาณและทีผ่่านมา



                                                                                                       ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี์และแปรรปูเกษตร
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่1   การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(Output) (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

 (ห้วยแม่ลาน) หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ห้วยแม่หลุ) หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๓ โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(หัวอ่างห้วยป)ู หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๔ โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

 (ห้วยปุาซาง) หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๕ โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

 (ห้วยหาด)  หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว ๕0 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๖ โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

 (ห้วยปูางน้อย)  หมูท่ี่ 4  บ้านเหล่ายาว มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๗ โครงการก่อสร้างท้านบดิน เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างท้านบดินขนาด 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ห้วยย่าแล้ง)  หมูท่ี่ ๖ บ้านฮ่องฮี มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ  กว้าง 8 ม. ยาว 60 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร สูง 5 ม . ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

       งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                         แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

                                                                                                                          องค์การบรหิารส่วนต าบลเสรมิกลาง



8 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 30 เมตร - - 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(สะพาน) หมูท่ี่  1 บ้านโปุงน้้าร้อน มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.50 เมตร ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 2๔  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

9  (ทุ่งลุ่มวัด) หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๔0 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๑๐ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 2๔  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งใต้)  หมูท่ี่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๒0 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๑๑ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว ๓๐  ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80  เป็น ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งวันตก)  หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๔๐ ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๑๒ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว ๒๔  ม. 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งใหม่)  หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๔๐ ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๑๓ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 25 ม.. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งเกาะ) หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง ๑ เมตร ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

14 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 2๒ ม.. 1,๕00,000 1,๕00,000 1,๕00,000 1,๕00,000 1,๕00,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งบ้านห่าง) หมูท่ี่ ๒ บ้านกิ่วห้วยเบิก มีน้้าไว้ใชใ้นการ สูง ๑ เมตร ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

เกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

๑๕ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 22  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 95 ของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(ทุ่งกลาง) หมูท่ี่ 3 บ้านสันโปุง มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.50 ม. ผู้ได้รับผล ในการเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์ อย่างเพียงพอ

16 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว ๒๔  ม.  -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

(ทุ่งเกาะ) หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๔๐ ม. ผู้ได้รับผล การเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์
17 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว ๒๔  ม.  -  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

(ทุ่งโฮ้งใต้) หมูท่ี่ 4 บ้านเหล่ายาว มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๔๐ ม. ผู้ได้รับผล การเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์
๑๘ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน สันฝายยาว 2๕  ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

(ทุ่งโฮ้ง)  หมูท่ี่ ๕ บ้านศรีลังกา มีน้้าไว้ใชส้้าหรับ สูง 1.๕๐ ม. ผู้ได้รับผล การเกษตร

ท้าการเกษตร ประโยชน์



ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที ่๔ สังคม คุณภาพชีวติ ความมัน่คง และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตรอ์บต.เสรมิกลางที ่๓   การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

2566 2567 2568 2569 2570 ชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างเมรุ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี แบบเตาเด่ียวขนาดกว้าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเมรุไว้ กองช่าง

หมูที่ 4 บ้านเหล่ายาว ฌาปนกิจ ๒ ม. ยาว ๓ ม. ของประชาน ประกอบพิธีฌาปนกจิ

อาคารกว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. ได้รับประโยชน์
พร้อมลานฯ 550 ตรม.

๒ โครงการก่อสร้างเมรุ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธี แบบเตาเด่ียวขนาดกว้าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีเมรุไว้ กองช่าง

หมูที่ 6  บ้านฮ่องฮี ฌาปนกิจ ๒ ม. ยาว ๓ ม. ของประชาน ประกอบพิธีฌาปนกจิ

อาคารกว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. ได้รับประโยชน์
พร้อมลานฯ 550 ตรม.

       งบประมาณ
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ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล   
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา   10  คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  คะแนน 
5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน ประกอบด้วย 
 ๕.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5  คะแนน 
 ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   5  คะแนน 
 ๕.3  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
 ๕.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  5 คะแนน 
 5.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   5 คะแนน 
 ๕.6  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  5  คะแนน 
 ๕.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
 ๕.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง    

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
 ๕.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)    

5  คะแนน 
         ๕.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
         ๕.11  มีการก าหนดตัวช้ีวัด(KP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ  5  คะแนน 
         ๕.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
ผลคะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้องกว่า ร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
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3. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
  3.1  ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   เชิงประมาณ 
  ผลการพัฒนาเชิงปริมาณท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางได้ด าเนินการโดย      
ใช้แบบส าหรับการวัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผน (E-Plan)   ในการวัดผลซึ่งท่ีผ่านมาอยู่ในระดับดีโดยเฉล่ียแล้วผลส าเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จนน าไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๗๐ – ๘0 ของโครงการท้ังหมด 
   เชิงคุณภาพ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลางท่ีผ่านมา มุ่งเน้นการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญ
กับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้
เกิดการพัฒนาบนความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมุ่งไปสู่การพัฒนาท่ีไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมท้ังยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอกท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้     
4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ขาดความยืดหยุ่นและคล่องตัว  

เนื่องจากระเบียบในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและกฎหมายจัดต้ัง ได้ก าหนดให้มีขั้นตอน  กระบวนการในการ
จัดท า  แก้ไข  เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบหลายขั้นตอน  ก่อนน าไปปฏิบัติ  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นซึ่งมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และ ส่ิงแวดล้อม ก่อให้เกิดความล่าช้า  ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอน  กระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น   

 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1)  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรค านึงถึง
สถานะการคลังด้วย 
  2)  แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้น ล้วนมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1๒  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด       
ท้ังนี้เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันท่ีผ่านมา
กระบวนการพัฒนามักสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นให้เปล่ียนแปลง 
ไปด้วย  เช่น วัฒนธรรมการอยู่อาศัย  วัฒนธรรมการกิน  วัฒนธรรมการแต่งกาย  วัฒนธรรมทางภาษาถิ่น    
เป็นต้น  ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นด้วย   

*************************** 
 


