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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย เป็นการก าหนด     
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานภาพความต้องการและแนวทาง                
ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง      
เป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการ          
ตามกลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง        
ความต้องการของชุมชนได้อย่างคลอบคลุมทุกด้าน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝายได้เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝายเพื่อให้ความเห็นชอบและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งฝาย มีมติให้ความเห็นชอบแล้วในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งฝาย สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝายอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝายอย่างสูงสุดต่อไป 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย เป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ในอนาคตของท้องถิ่น โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพ ป๎ญหาและความต้องการของ
ชุมชน ตามกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามเปูาหมาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างคลอบคลุมทุกด้าน การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของตําบลทุ่งฝายจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การบริหารงบประมาณในการพัฒนาตําบลต่อไป 
(1) ด้านกายภาพ5 

1.1 ที่ตั้งและความเป็นมา  
(1) ที่ตั้ง 
ตําบลทุ่งฝาย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย อยู่ห่างจากท่ีว่าการ             

อําเภอเมืองลําปาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมือง 
จังหวัดลําปาง ประมาณ 10-15 กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035                      
(ถนนสายลําปาง - แจ้ห่ม) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร (12,500 ไร่)  โดยมีอาณาเขตติดกับ
ตําบลใกล้เคียง ดังนี้ 

 
 

ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตตําบลนิคมพัฒนา  
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตตําบลต้นธงชัย  
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตตําบลบ้านเสด็จและตําบลพิชัย  
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตตําบลต้นธงชัยและตําบลบ้านเอื้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

(2) ประวัติความเป็นมา 
ตําบลทุ่งฝาย เรียกชื่อตามหมู่บ้านเดิมเป็นศูนย์กลางของตําบลคือ “บ้านทุ่งฝาย”                   

ซ่ึงเดิมชือ่ “บ้านไฮ่” (บ้านไร)่ เนื่องจากสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาดง ต่อมาได้มี
ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆเข้ามาทําไร่ ปลูกข้าว และพืชผักต่างๆเลี้ยงชีพ สภาพพ้ืนที่มีทําเลที่ดีจึงมีราษฎร
อพยพเข้ามาอาศัยมากข้ึน   เมื่อราวๆ พ.ศ.2400 ได้มีบุคคลผู้มีอันจะกินระดับผู้นําหมู่บ้านแห่งหนึ่ง    
เป็นหัวหน้ารวบรวมราษฎรชาวบ้านไร่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ําแม่วังขึ้นที่ท้ายทุ่งฝาย 
พร้อมกับขุดลําเหมืองซัดน้ําเข้าสู่ที่นา (ผู้เป็นหัวหน้าชื่อใดไม่ปรากฏ) ภายหลังผู้คนจึงตั้งชื่อฝายนั้นว่า   
“ฝายปูุล้านเปฺาะ” เพราะการสร้างฝายนั้น กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องหมดหิน ดิน ทราย เป็นจํานวนมากถึง
ล้านเปฺาะ (เปฺาะคือกระบุงหรือบุ้งก่ีซึ่งใช้เป็นภาชนะขนหิน ดิน ทราย) ป๎จจุบันแนวลําเหมืองเดิมยังปรากฏ
ให้ได้เห็นอยู่บ้างเป็นบางแห่งตั้งแต่บ้านต้นยาง ถึง บ้านนาปูอ บางแห่งถูกทําลายและสร้างเป็นบ้านเรือนที่
อยู่อาศัยไปแล้ว ต่อมาหมู่บ้านไร่ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น หมู่บ้านหัวฝาย เนื่องจากพ้ืนที่หมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือของฝาย เมื่อจํานวนประชากรมากข้ึน ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี มีพ้ืนที่ทุ่งนาขยายเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
ที่ดินทํากินมากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านทุ่งฝาย” ตราบจนทุกวันนี้ 

ในสมัยต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2475 ราชการได้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การปกครองใหม่ โดยใช้เขตแม่น้ําวัง
เป็นแนวแบ่งเขตตําบล รวมเอาตําบลเวียงเหนือบางส่วนคือ บ้านวังหม้อ ตําบลห้วยฮี ตั้งแต่บ้านต้นธง  
บ้านนาปูอ บ้านท่าโทก จนถึงห้วยฮี เข้าเป็นตําบลทุ่งฝาย และตั้งชื่อบ้านทุ่งฝายเป็นชื่อตําบล 

ปี พ.ศ.2523 ราษฎรตําบลทุ่งฝายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีนิคมสร้างตนเองก่ิวลมเข้า
มาอาศัยในเขตตําบลทุ่งฝาย ทางราชการจึงได้แบ่งแยกพ้ืนที่ออกไปเป็น “ตําบลต้นธงชัย” โดยตัดแบ่งเขต
พ้ืนที่ ณ สะพานลําห้วยแม่ทรายคํา โดยมีหมู่บ้านในการปกครองจํานวน 14 หมู่บ้าน  

ปี พ.ศ.2535 ได้รับการพิจารณาแบ่งแยกพ้ืนที่ตําบลอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งแยกพ้ืนที่ออกไปเป็น 
“ตําบลนิคมพัฒนา” โดยตัดแบ่งพ้ืนที่ ณ สะพานห้วยทราย หมู่ที่ 3 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ.2539 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้รับการยกฐานะข้ึนจากสภาตําบลทุ่งฝาย เป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง  ลงวันที่ 30 มกราคม 2539  หน้า 158 
ข้อ(1538) 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการเกษตรการเพาะปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด เช่น ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม มันสําปะหลัง   บางส่วนของพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดินขาว      
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในป๎จจุบันมีบริษัทเอกชน   
เข้ามาดําเนินการ พื้นที่ทุกหมู่บ้านมีลําห้วยไหลผ่าน 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศในเขตตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 

แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ 
(1) ฤดูฝน ปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 
(2) ฤดูหนาว เริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
(3) ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด   

คือเดือนเมษายน 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแปูง พบได้ในพื้นที่ ม.2 , ม.3 , ม.4 , 

ม.5 , ม.6 , ม.7 , ม.8 , ม.9 และ ม.10 ดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานิส เป็นดิน     
ลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาสําหรับปลูกข้าวนาปี พืชไร่  ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายแปูง พบได้ในพ้ืนที่ ม.1 สีดินเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง  
บางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาหรือน้ําตาล อาจมีแร่ไมกาหรือปูนปะปนอยู่ เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวก
ตะกอนลําน้ํา  พบบนสันดินริมน้ําเก่าและเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 
เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่ต่าง        
เช่น ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่างๆ 

 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 

ตําบลทุ่งฝายมีแม่น้ําสําคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ําวัง ไหลผ่านพื้นที่ บ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1,          
บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2, บ้านท่าโทก หมู่ 4, บ้านแม่ทะ หมู่ 5, บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7, บ้านต้นยาง หมู่ 8,            
บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 และบ้านปงชัยนาปูอ หมู่ 10 มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญไหลผ่าน ได้แก่ ลําห้วยหลวง 
ลําห้วยขุย ลําห้วยแม่ทะ ลําห้วยแม่กะเริม ลําห้วยแม่ทรายคํา ลําห้วยดอกเข็ม ลําห้วยม่วง ลําห้วยเลื่อน            
ลําห้วยจ่าก่า ลําห้วยทราย ซึ่งลําห้วยเหล่านี้แม้ว่าในฤดูฝนจะมีน้ํามาก แต่ในป๎จจุบันฤดูแล้งกลับไม่มีน้ําเพียงพอที่จะ
ทําการเกษตร 

 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ตําบลทุ่งฝายมีทรัพยากรปุาไม้บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ทรายคํา ซึ่งมีพ้ืนที่ผืนปุา
ในบ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 กินพ้ืนที่ไปถึงตําบลนิคมพัฒนา ตําบลบุญนาคพัฒนา ตําบลต้นธงชัย ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยู่ในการความดูแลรับผิดชอบของ หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ลป.8 (สวนปุาแม่ทรายคํา) 
 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลทุ่งฝายแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ หมู่บ้านในเขตการปกครองของ
ตําบลทุ่งฝายมีทั้งหมด 10 หมู่บ้านและอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายเต็มพ้ืนที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านท่าส้มปุอย นายชัยณรงค์  กันทะวงค์ นายสวิน        กิตติธนะ 

นายณรงค์       สิทธิจีน 
2 บ้านทุ่งฝาย นายนริศ  ศรีวิไล นายจันทร์ต๊ิบ    กันทะวัง 

นายชลชัย       หัสจรรย์ 
3 บ้านแพะหนองแดง นางกชพร  ไทกิตติวรา นายพวงเพชร   วงค์ลังกา 

นายสะอาด      ปอนสืบ 
4 บ้านท่าโทก นายภาสชัย  จันทร์เป็ง นายคมกริช      มณีวรรณ 

นายบุญธรรม    ป๎นดี 
5 
 

บ้านแม่ทะ นายสุพจน์  สุริบุตร นายไพรศล        ทองสุข 
นายจีรศักดิ์        ไอร์เวิร์ส 

6 
 

บ้านกลาง นายบุญเจริญ  ปิยะโสภา นายมานิตย์        ณ ลําปาง 
นางจํานงค์         ธรรมวงค์ 

7 
 

บ้านนาปูอเหนือ นายโชติ  ศรีสง่าวงษ์ นายเกรียงศักดิ์    เครือวิเสน 
นางกัลชลิกา       ฟูคําบุตร 

8 
 

บ้านต้นยาง นายสุภาพ   สมศิริ นายพงษ์เดช       ลืมตัว 
นายนิรุธ            บัววงค์ 

9 
 

บ้านท่าโทกมงคลชัย นายสมิง  ธิวงค์เงิน นายสิทธิพร        เช้ือเมืองพาน 
นางสาวภัทราศรี  จิตโสภา 

10 
 

บ้านปงชัยนาปูอ นางทองเปลี่ยน   สมกองแก้ว นายสมบูรณ์       สง่ามั่งมูล 
นางนีรนาท         ทิมทอง 

 
2.2 การเลือกตั้ง 

ตําบลทุ่งฝายมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จํานวน 6,577 คน แยกเป็น ชาย 3,099 คน   
หญิง 3,478 คน  มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 10 เขต 

(1) เขตเลือกตั้งที่ 1 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าส้มปุอย 
(2) เขตเลือกตั้งที่ 2 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาย 
(3) เขตเลือกตั้งที่ 3 : วัดวนคีรีบุญมาราม 
(4) เขตเลือกตั้งที่ 4 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าโทก 
(5) เขตเลือกตั้งที่ 5 : ศูนย์วัฒนธรรมตําบลทุ่งฝาย 
(6) เขตเลือกตั้งที่ 6 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านกลาง 
(7) เขตเลือกตั้งที่ 7 : วัดบ้านนาปูอเหนือ 
(8) เขตเลือกตั้งที่ 8 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นยาง 
(9) เขตเลือกตั้งที่ 9 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าโทกมงคลชัย 
(10) เขตเลือกตั้งที่ 10 : ศาลาอเนกประสงค์บ้านปงชัยนาปูอ 

**ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองล าปาง ณ พฤษภาคม 2562 
 
 

(3)ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลทุ่งฝาย มีจํานวนทั้งสิ้น 7,744 คน  แยกเป็นชายจํานวน 3,720 คน 
หญิงจํานวน 4,042 คน  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,998 ครัวเรือน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวนประชากร (คน) จ้านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านท่าส้มปุอย 465 530 995 416 
2 บ้านทุ่งฝาย 346 420 766 313 
3 บ้านแพะหนองแดง 711 725 1,436 569 
4 บ้านท่าโทก 359 394 753 333 
5 บ้านแม่ทะ 350 382 732 245 
6 บ้านกลาง 218 255 473 172 
7 บ้านนาปูอเหนือ 191 209 400 193 
8 บ้านต้นยาง 264 242 506 168 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 507 533 1,040 377 

10 บ้านปงชัยนาปูอ 309 334 643 212 
รวม 3,720 4,024 7,744 2,998 

 
**ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองล าปาง ณ พฤษภาคม 2562 

 
จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลทุ่งฝาย พ.ศ.2560 – 2562 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
1 บ้านท่าส้มปุอย 1,022 1,003 995 414 416 416 
2 บ้านทุ่งฝาย 759 768 766 309 312 313 
3 บ้านแพะหนองแดง 1,433 1,442 1,436 624 628 569 
4 บ้านท่าโทก 761 756 753 344 344 333 
5 บ้านแม่ทะ 724 724 732 242 242 245 
6 บ้านกลาง 469 475 473 199 200 172 
7 บ้านนาปูอเหนือ 408 407 400 198 199 193 
8 บ้านต้นยาง 514 519 506 179 181 168 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 1,062 1,060 1,040 370 374 377 

10 บ้านปงชัยนาปูอ 657 650 643 209 209 212 
รวม 7,809 7,804 7,744 3,088 3,105 2,998 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

(4)สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ จํานวน 2 แห่ง และมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง ดังนี้ 

(1) โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย  ตั้งอยู่ที่ บ้านต้นยาง หมู่ 8  
(2) โรงเรียนท่าโทก  ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโทก หมู่ 4  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง ประจําตําบล     

ทุ่งฝาย ตั้งอยู่ที่บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 
ในส่วนของการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้ดําเนินการตาม

โครงการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย      
มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในปีการศึกษา 2549       
จํานวน 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าส้มปุอย ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าส้มปุอย ม.1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโทก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโทก หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านแม่ทะ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ทะ หมู่ 5  ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายได้ดําเนินการ     
ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 289 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2542 
โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้มีมติให้ยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย์ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล   
ทุ่งฝาย วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายได้ดําเนินการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย์ รวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย โดยตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง
(เดิม) หมู่ 3 ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

จํานวนเด็กที่เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)   
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 – 2562 ของตําบลทุ่งฝาย      
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (ข้อมูลทุกวันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) ดังนี้ 
 

โรงเรียน/ศพด. ระดับ จ้านวนนักเรียน (คน) 
2560 2561 2562 

โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย อนุบาล – ประถมศึกษา 57 57 56 
โรงเรียนบ้านท่าโทก อนุบาล – ประถมศึกษา 38 28 29 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย 

ก่อนปฐมวัย 70 55 46 

รวมทั้งสิ้น 165 140 131 
 

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือในโรงเรียนตัวจังหวัด เนื่องจากพ้ืนที่ตําบล   
ทุ่งฝายไม่ห่างไกลจากตัวเมืองและการเดินทางไปกลับสะดวก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

4.2 การสาธารณสุข 
- ตําบลทุ่งฝายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

บ้านท่าโทก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโทก หมู่ 4  มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ผู้อํานวยการ รพ.สต.   จํานวน     1   ตําแหน่ง  
 (2) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  จํานวน    2   ตําแหน่ง  
 (3) พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน  จํานวน     1   ตําแหน่ง  
 (4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน    1   ตําแหน่ง  
 (5) ลูกจ้างชั่วคราวทําความสะอาด  จํานวน     1   ตําแหน่ง  

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  จํานวน 262 คน มีนางปาริชาติ  ทาเขียว เป็นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบลทุ่งฝาย 

- คลินิกเอกชน  จํานวน   -   แห่ง 
- ระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบลทุ่งฝายยังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ป๎จจุบันใช้บริการ

ร่วมกับเทศบาลตําบลต้นธงชัย และการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลลําปาง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ร้อยละ 100 
- การเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งฝาย 5 อันดับแรก ได้แก ่
(1) โรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 1,021 ราย  
(2) โรคระบบกล้ามเนื้อ จํานวน  862 ราย  
(3) โรคระบบย่อยอาหาร จํานวน  720 ราย  
(4) โรคระบบไหลเวียนเลือด จํานวน  332 ราย  
(5) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ จํานวน  329 ราย  

**ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าโทก ต าบลทุ่งฝาย  
 

4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรทุ่งฝาย 

สํานักงานตั้งอยู่ที่ ตําบลนิคมพัฒนา พ้ืนที่ในความรับฟิดชอบรวม 3 ตําบล คือ ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลทุ่งฝาย และ
ตําบลต้นธงชัย  ข้อมูลในด้านการก่ออาชญากรรม ทางสถานีตํารวจภูธรทุ่งฝายได้มีการปูองกันและปราบปรามการ
เกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จึงไม่พบการก่อเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่ตําบลทุ่งฝาย 
 

4.4 ยาเสพติด 
ในปี พ.ศ.2561 สถานีตํารวจภูธรทุ่งฝายสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลทุ่งฝาย

และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  จํานวน 199 คดี พบว่าเป็นคดดีเสพ ครอบครองเพ่ือจําหน่าย และจําหน่าย คดีเสพ
เป็นคดีที่มีผลการจับกุมสูงสุด รองลงมาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ของกลางในการจับกุม พบว่า
ยาบ้าเป็นสารเสพติดที่มีปริมาณการจับกุมมากที่สุด ไม่สามารถจับกุมพ่อค้ารายใหญ่หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้  

อบต.ทุ่งฝายได้มีการได้แสวงหาการมีแนวทางร่วมกันจากทุกฝุายในส่วนราชการเพ่ือปูองกัน
เยาวชน และประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเริ่มจาการเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือเป็นเกราะปูองกันยาเสพติด  
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
การสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย เป็นการดําเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ

การบริการที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีป๎ญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ             
ให้ได้มีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในตําบลทุ่งฝายมีผู้ที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ผู้สูงอายุ     จํานวน   1,435 ราย 
(2) ผู้พิการ     จํานวน  308 ราย 
(3) ผู้ปุวยติดเตียง     จํานวน     8 ราย 
(4) ผู้ปุวยติดบ้าน     จํานวน          57 ราย  
(5) ผู้ติดเชื้อ (เอดส์)     จํานวน  27 ราย 
(6) คนยากจน (ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.) จํานวน  -  ราย 
(7) คนไร้บ้าน จํานวน  -  ราย 

**ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งฝายและ รพ.สต.บ้านท่าโทก ต าบลทุ่งฝาย 
 
 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งทางบกของตําบลทุ่งฝาย สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมี
ถนนสายหลัก ดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 (ถนนสายลําปาง-แจ้ห่ม)  เป็นถนนสายหลักท่ีประชาชนใช้
ในการเดินทางไปตัวเมืองลําปาง ระยะทางในการเดินทางเข้าตัวเมืองลําปางประมาณ 12 กิโลเมตร                
เป็นถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตําบลทุ่งฝาย ตําบลนิคมพัฒนาและตําบลต้นธงชัย            
โดยผ่านหมู่บ้านในตําบลทุ่งฝายได้แก่ บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 , บ้านท่าโทก หมู่ 4 , บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7   
และบ้านปงชัยนาปูอ หมู่ 10  

- ถนน อบจ.4207 สายท่าโทก-ท่าส้มปุอย เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขต
ตําบลทุ่งฝาย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ตําบลทุ่งฝาย และตําบลบุญนาค
พัฒนา 

- ถนนเลียบคลองชลประทาน เป็นถนนลูกรังท่ีเชื่อมต่อระหว่างบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3,    
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 , บ้านนาปูอเหนือ หมู่ที่ 7 , บ้านปงชัยนาปูอ หมู่ที่ 10  และเชื่อมไปตําบลต้นธงชัย ระยะทาง
10 กิโลเมตร 
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ถนนภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งฝาย 
โดยแบ่งเป็นถนนลาดยาง ถนน คสล. และถนนลูกรัง ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

ถนนภายในหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย 

ถนนลาดยาง ถนน คสล. 
จํานวน 
(สาย) 

ระยะทางรวม 
(เมตร) 

จํานวน 
(สาย) 

ระยะทางรวม 
(เมตร) 

1 บ้านท่าส้มปุอย 5 1,940 9 775 
2 บ้านทุ่งฝาย 3 1,760 7 1,830 
3 บ้านแพะหนองแดง 4 3,598 7 567 
4 บ้านท่าโทก 9 1,278 6 246 
5 บ้านแม่ทะ 2 1,080 5 1,670 
6 บ้านกลาง 1 200 14 3,488 
7 บ้านนาปูอเหนือ 1 122 7 804 
8 บ้านต้นยาง 2 2,531 7 788 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 5 2,564 7 2,283 

10 บ้านปงชัยนาปูอ 2 470 10 2,233 
นอกจากนี้ ตําบลทุ่งฝายยังมีถนนลูกรังและถนนดินที่ประชาชนใช้ในการลําเลียงพืชผลทางการ

เกษตร ได้แก่ 
- ถนนเลียบลําห้วยแม่กะเริม ระยะทางประมาณ 4,800 เมตร ประชาชนบ้านทุ่งฝาย หมู่ 2,  

บ้านท่าโทก หมู่ 4 , บ้านแม่ทะ หมู่ 5 , บ้านต้นยาง หมู่ 8 , บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 , บ้านปงชัยนาปูอ หมู่ 10 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร 

- ถนนเลียบลําห้วยดอกเข็ม ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร ประชาชนบ้านแพะหนองแดง    
หมู่ 3 และประชาชนตําบลนิคมพัฒนา ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร 

- ถนนเลียบลําห้วยแม่ทะ (ถนนกองช้าง) ระยะทางประมาณ 1,560 เมตร ประชาชนบ้านทุ่งฝาย 
หมู่ 2 , บ้านแม่ทะ หมู่ 5 , บ้านต้นยาง หมู่ 8 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร 
 

5.2 การไฟฟ้า 
ตําบลทุ่งฝาย เป็นตําบลที่มีระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟูาใช้คลอบคลุม 

ร้อยละ 100 ของครัวเรือนอยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ท่ียังขาดแคลนไฟฟูาบางส่วนเป็นพื้นที่ทําการเกษตร เช่น พ้ืนที่ ทํานา 
ทําไร่  

5.3 การประปา 
ประชาชนในตําบลทุ่งฝาย ได้รับการบริการด้านการประปาจากกิจการประปาของหมู่บ้านครบ 

จํานวน 10 หมู่บ้าน เป็นระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จํานวน 8 หมู่บ้าน และระบบประปาบาดาลขนาดกลาง 
จํานวน 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้บริการครบทั่วถึงทุกครัวเรือน  บางพื้นที่ของตําบลประสบกับป๎ญหาน้ําประปา
ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากพบหินปูน ตะกอน และสนิมเหล็กปะปนในน้ํา  ในช่วงฤดูแล้งมักประสบกับป๎ญหาน้ําประปา
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จึงมีการแก้ไขป๎ญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลสําหรับแต่ละหมู่บ้าน และมีการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําโดยใช้แหล่งน้ําจากแม่น้ําวัง (สําหรับหมู่บ้านที่พ้ืนที่ติดแม่น้ําวัง 
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5.4 โทรศัพท์ 
ตําบลทุ่งฝายเป็นตําบลที่ได้รับการบริการด้านโทรคมนาคม ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน

และสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั่วถึงครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ป๎จจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้การสื่อสาร
ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ตําบลทุ่งฝายอยู่ในพื้นที่การบริการด้านการขนส่งพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชนและบริษัทไปรษณีย์

ไทย จํากัด ป๎จจุบันบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ยังไม่มีเจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในพ้ืนตําบลทุ่งฝายโดยตรง 
ใช้การบริการนําส่งจดหมายพัสดุโดยการจ้างเหมาบุคคลในพื้นที่ดําเนินการ 
 
(6) ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ตําบลทุ่งฝายมีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 7,530 ไร่  แบ่งออกเป็น 
(1) พ้ืนที่ทํานา 5,019 ไร่  

 พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวสี และกระเทียม 
(2) พ้ืนที่ทําไร่ 1,814 ไร่  

 พืชไร่ที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าวโพด มันสัมปะหลัง ถั่วต่างๆ 
(3) พ้ืนที่ทําสวน 639 ไร่  

 พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ไม้ยืนต้น ลําไย มะขาม 
(4) พ้ืนที่ปลูกผัก 58  ไร่ 

 พืชผักที่นิยมปลูกตามฤดูกาลต่างๆ 
 

6.2 การประมง 
การประมงของตําบลทุ่งฝาย ส่วนใหญ่เป็นการทําประมงพ้ืนบ้าน เช่น การทอดแห การวางไซ     

ดักปลา เพื่อนํามาบริโภคในครัวเรือน นิยมหาปลาตามแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ลําห้วย และตามคลอง
ชลประทาน มีเกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพเพ่ือค้าขายและเพ่ือเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการทํานา โดยลักษณะ
การเลี้ยง เป็นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน  พันธุ์ปลาที่นิยมเลี้ยง คือ ปลานิล และปลาดุก 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ในตําบลทุ่งฝายส่วนมากเป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือจําหน่ายในตาม

ตลาดชุมชนเมื่อเหลือจากการบริโภคแล้ว สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง สุกร และโคเนี้อพันธุ์พ้ืนเมือง     
ไม่พบการจัดตั้งเป็นฟาร์มเลี้ยงเพ่ือเศรษฐกิจโดยตรง บางชุมชนมีการเลี้ยงตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งเป็น
กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับสนับสนุนจากทางหน่วยงานสหกรณ์ เช่นสหกรณ์การเกษตร ได้ช่วยให้การสนับสนุนพันธุ์
สัตว์ อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการเลี้ยงและรับซื้อในราคาที่ยุติธรรม ป๎จจุบันมีการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยมีนางสาวคณิต กันทะตั๋น เป็นผู้ดําเนินการหลัก สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์ประดู่หางดํา       
สุกร และโคพันธุ์เนื้อ 
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6.4 การบริการ 
พ้ืนที่ในตําบลทุ่งฝายเป็นพื้นที่ท่ีไม่ห่างไกลตัวเมืองมากนัก แต่ยังมีวิถีชีวิตแบบชุมชนชนบท 

ประชาชนบางส่วนประกอบธุรกิจการบริการในที่อยู่อาศัยของตัวเอง ได้แก่ 
- การบริการตัดผมและเสริมสวย จํานวน 13 แห่ง  
- ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง จํานวน 18 แห่ง  
- ธุรกิจห้องพัก ห้องเช่า จํานวน   2 แห่ง  

 

6.5 อุตสาหกรรม 
พ้ืนที่บางส่วนของตําบลทุ่งฝาย เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทดินขาว ซึ่งพบได้ในพื้นที่

บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 จึงทําให้ผู้ประกอบการเข้ามาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมดินขาว 8 แห่ง และโรงงานเซรามิค 3 แห่ง ส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ตําบลทุ่งฝาย แต่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงาน
ไม้แปรรูป โรงงานผลิตไม้ตะเกียบ โรงงานผลิตขนมป๎ง โรงเชื่อม โรงกลั่นสุรา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ จํากัด   
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานผลิตขิม ระนาด 

 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ภายในตําบลทุ่งฝาย มีหน่วยธุรกิจการค้าพอประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด

เล็กตามสภาพของชุมชนชนบททั่วไป มีดังนี้ 
- ป๎๊มน้ํามันย่อย (ป๎๊มหลอด) 6  แห่ง - ร้านจําหน่ายปุยเคมีและยาฆ่าหญ้า 2  แห่ง  
- โรงงานไม้แปรรูป 1   แห่ง - ร้านรถจักรยานยนต,์เครื่องใช้ไฟฟูา 2   แห่ง 
- ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2  แห่ง - โรงเชื่อม ,โรงเหล็ก 3  แห่ง 
- โรงน้ําแข็ง,น้ําด่ืม 8  แห่ง - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 1  แห่ง  
- ตลาดสด 5  แห่ง - ร้านอาหาร 10  แห่ง 
- ร้านก๋วยเตี๋ยว,ขนมจีน 8  แห่ง - ร้านบริการตัด แต่งผม หรือเสริมสวย 13  แห่ง 
- โรงสี 3  แห่ง - ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ,อู่ซ่อมรถยนต์ยนต์ 10  แห่ง  
- ศูนย์สาธิตการตลาด 2   แห่ง - ร้านรับซื้อของเก่า 2  แห่ง 
- อุตสาหกรรมครัวเรือน 10  แห่ง - ร้านขายของชํา 36  แห่ง 
- โรงกลั่นสุรา 7  แห่ง - ป๎้มน้ํามันขนาดใหญ่ 2  แห่ง 
- โรงงานดินขาว 8  แห่ง - ทําปราสาท โลงศพ 1  แห่ง  
- โรงงานเซรามิค 2  แห่ง - สนุกเกอร์ 1  แห่ง  
- โรงผลิตไม้ตะเกียบ 7  แห่ง - โรงผลิตขนมป๎ง 1  แห่ง 
- ร้านเกม  1  แห่ง - รถยนต์มือสอง 1 แห่ง  
- ร้านกาแฟ 8  แห่ง  

 ** ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 
 

กลุ่มอาชีพของตําบลทุ่งฝาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เป็นการรวมตัวกันแบบไม่
ยั่งยืน เพ่ือเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเท่านั้น ทําให้บางกลุ่มอาชีพยกเลิกไปหลายกลุ่ม ป๎จจุบันยังมีกลุ่มอาชีพท่ี
ดําเนินการต่อ ได้แก่ 

(1) กลุ่มธนาคารข้าว  จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2549  เป็นการรวมกลุ่มของราษฎร   
บ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1  รวมกลุ่มกันเพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทํานา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขป๎ญหาหนี้สินนอก
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ระบบ ป๎จจุบันมีกิจกรรมกองทุนปุยเพ่ือช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 88 คน      
โดยมีนายป๎นแก้ว คําขอด เป็นประธานกลุ่ม 

(2) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นการรวมกลุ่มของราษฎร
บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3  รวมกลุ่มกันเพ่ือหารายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีในหมู่บ้าน โดยสมาชิกในกลุ่มมี
ทั้งหมด 21 คน มีนางไพบูลย์  ทาเขียว เป็นประธานกลุ่ม 

(3) กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์ผสม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เป็นการรวมกลุ่มของราษฎร
บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 รวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว ทํานา ป๎จจุบันมี
สมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 10 คน  มีนางบุญกํ้า  ดวงปินตา เป็นประธานกลุ่ม 

(4) กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง  จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นการรวมกลุ่มของ
ราษฎรบ้านต้นยาง หมู่ 8  รวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว ทํานา  ป๎จจุบัน
มีสมาชิกในกลุ่มท้ังหมด 7 คน มีนางสมสาย  สมศิริ  เป็นประธานกลุ่ม 

(5) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549 เป็นการรวมกลุ่มของ
ราษฎรบ้านต้นยาง หมู่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริม ป๎จจุบันมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 5 คน 
มีนางวรินษ์พร  ไชยเรียน เป็นประธานกลุ่ม 

(6) กลุ่มทําขนม จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นการรวมกลุ่มของราษฎรบ้านแม่ทะ 
หมู่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มป๎จจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม ทั้งหมด 7 คน 
มีนางประทุม จะแปง 

(7) กลุ่มทําขิม จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เป็นการรวมกลุ่มของราษฎรบ้านแม่ทะ 
หมู่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําขิมในหมู่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ขิมและระนาดเป็นสินค้าเด่น
ของตําบลทุ่งฝาย มีแหล่งการผลิตที่บ้านแม่ทะ โดยใช้ช่างที่มีฝีมือและทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งจําหน่ายต่างจังหวัด
โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง  มีสมาชิกในกลุ่ม 7 คน โดยนายอินจันทร์ ปอนสืบ เป็นประธานกลุ่ม 
**ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

 
6.7 แรงงาน 

ประชาชนในตําบลทุ่งฝายประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50.97      
โดยแรงงานส่วนมากจะเดินทางไปทํางานในต่างจังหวัดและตัวเมืองลําปาง และท่ีเหลือเป็นแรงงานที่รับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  อาชีพของประชาชนในตําบลทุ่งฝายรองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม ทํานา แรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่สั่งสมประสบการณ์จาการทํางาน ไม่มีการฝึกฝนฝีมือแรงงานที่ถูกต้อง พอหลังจากฤดูทํา
เกษตรกรรมส่วนหนึ่งจะกลับไปใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
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อาชีพ ร้อยละของการประกอบอาชีพ 
ชาย หญิง รวม 

เกษตรกรรม – ทํานา 11.42 8.65 9.99 
เกษตรกรรม – ทําไร ่ - - - 
เกษตรกรรม – ทําสวน 0.43 0.23 0.33 
เกษตรกรรม – ประมง - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว ์ 0.03 0.03 0.03 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.51 2.65 3.07 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.55 0.35 0.44 
พนักงานบริษัท 0.43 0.66 0.55 
รับจ้างทั่วไป 52.67 49.37 50.97 
ค้าขาย 5.40 9.91 7.72 
ธุรกิจส่วนตัว 2.35 2.10 2.22 
อาชีพอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าวมา) 0.03 0.03 0.03 
กําลังศึกษา 18.96 19.60 19.29 
ไม่มีอาชีพ 4.21 6.43 5.35 

รวม 100.00 100.00 100.00 
** ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับต าบล ปี 2559 
 
(7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร่) 
จ้านวน 

ครัวเรือน 
1 บ้านท่าส้มปุอย 2,326 413 
2 บ้านทุ่งฝาย 1,775 308 
3 บ้านแพะหนองแดง 2,623 620 
4 บ้านท่าโทก 569 343 
5 บ้านแม่ทะ 1,155 238 
6 บ้านกลาง 1,483 198 
7 บ้านนาปูอเหนือ 392 198 
8 บ้านต้นยาง 679 178 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 765 367 

10 บ้านปงชัยนาปูอ 733 209 
รวม 12,500 3,072 

** ข้อมูลจาก เกษตรประจ าต าบลทุ่งฝาย และส านักทะเบียนอ าเภอเมืองล าปาง  
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หมู่
ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

ทํานา ทําไร่ ทําสวน 
ในเขตชลประทาน ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก  กระเทียม 
ต้นทน 

เฉลี่ย (บาท) 
ต่อไร่ 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ต้นทน 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ต้นทน 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ต้นทน 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ต้นทน 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 

ราคาขาย 
เฉลี่ย (บาท) 

ต่อไร่ 
1 บ้านท่าส้มปุอย 4,500 4,800 - - - - - - - - 
2 บ้านทุ่งฝาย 4,500 4,800 4,500 2,400 10,000 10,000 - - 5,000 30,000 
3 บ้านแพะหนองแดง 4,500 4,800 4,500 2,400 - - - - -  
4 บ้านท่าโทก 4,500 4,800 - - - - - - - - 
5 บ้านแม่ทะ 4,500 4,800 - - 10,000 3,700 2,000 36,000 -  
6 บ้านกลาง 4,500 4,800 - - - - - - 5,000 30,000 
7 บ้านนาปูอเหนือ 4,500 4,800 - - - - - - - - 
8 บ้านต้นยาง 4,500 4,800 - - 10,000 3,700 2,000 36,000 - - 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 4,500 4,800 - - - - 2,000 36,000 - - 

10 บ้านปงชัยนาปูอ 4,500 4,800 - - - - - - - - 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน แหล่งน้้าธรรมชาติ แหล่งน้้าท่ีสร้างขึ้น 
แม่น้้า ล้าห้วย หนอง/บึง ฝาย คลองชล 

1 บ้านท่าส้มปุอย - ลําห้วยหลวง 
ลําห้วยขุย 

- -   

2 บ้านทุ่งฝาย แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่กะเริม -     
3 บ้านแพะหนองแดง - ลําห้วยแม่กะเริม 

ลําห้วยดอกเข็ม 
ลําห้วยม่วง 
ลําห้วยเลื่อน 
ลําห้วยทราย 

- -   

4 บ้านท่าโทก แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่กะเริม - -   
5 บ้านแม่ทะ แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่ทะ 

ลําห้วยจ่าก่า 
  -   

6 บ้านกลาง - ลําห้วยแม่ทรายคํา - -   
7 บ้านนาปูอเหนือ - ลําห้วยแม่กะเริม 

ลําห้วยแม่ทรายคํา 
-     

8 บ้านต้นยาง แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่กะเริม - -   
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่กะเริม - - - 

10 บ้านปงชัยนาปูอ แม่น้ําวัง ลําห้วยแม่กะเริม - -   
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7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน บ่อบาดาล 

(บ่อ) 
ระบบประปา แหล่งน้้าธรรมชาติ 

ลักษณะ แหล่งน้้าท่ีใช้ผลิตประปา 
1 บ้านท่าส้มปุอย - ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่ - 
2 บ้านทุ่งฝาย 1 บ่อ ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่ - 
3 บ้านแพะหนองแดง - ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่ - 
4 บ้านท่าโทก - ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง - 
5 บ้านแม่ทะ - ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่   
6 บ้านกลาง 1 บ่อ ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่   
7 บ้านนาปูอเหนือ  ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง - 
8 บ้านต้นยาง  ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่ - 
9 บ้านท่าโทกมงคลชัย 1 บ่อ ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่   

10 บ้านปงชัยนาปูอ  ประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ ่ - 
 
(8) ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลทุ่งฝาย มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.96  นับถือศาสนาคริสต์    

คิดเป็นร้อยละ 0.01  และนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.03  โดยในพื้นท่ีตําบลทุ่งฝายมีสถานบัน      
และองค์กรทางศาสนาดังนี้ 

- วัดและสํานักสงฆ์ จํานวน 5 วัดและ 1 สํานักสงฆ์ ได้แก่ 
(1) วัดศรีภูมิมา ตั้งอยู่ท่ี  บ้านท่าส้มปุอย  หมู่ 1  
(2) วัดช้างเผือก ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2  
(3) วัดวนคีรีบุญมาราม ตั้งอยู่ที่  บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3  
(4) วัดท่าโทก ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าโทก หมู่ 4  
(5) วัดนาปูอเหนือ ตั้งอยู่ที่  บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7  
(6) สํานักสงฆ์บ้านแม่ทะ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ทะ หมู่ 5  

 
8.2 ประเพณีและงานประเพณี 

ประชาชนตําบลทุ่งฝาย มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบารมี จึงมีการให้ความสําคัญ
กับศาสนาและงานประเพณีและพิธีกรรมที่นับถือกันมาแต่โบราณ งานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือ
และความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี 

โดยส่วนใหญ่ประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตําบลทุ่งฝายจะเป็นประเพณีเก่ียวกับศาสนาและความ
เชื่อที่นับถือกันมา โดยถือปฏิบัติตามประเพณีหรือขนบธรรมเนียมโบราณ มีดังนี้ 

งานประเพณีตานข้าวใหม่ เดือนสี่ (มกราคม) 
เป็นประเพณีท่ีเกิดข้ึนหลังฤดูการเก็บเก่ียว ชาวบ้านจะนําอาหารคาวหวาน และนําข้าวที่เก็บเก่ียว

ได้ทั้งข้าวที่นึ่งหรือหุงสุกแล้ว และข้าวเปลือกข้าวสารไปถวายแด่พระภิกษุ สงฆ์ เพ่ืออุทิศให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ  
ผู้ล่วงลับ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษ และมีความเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะได้บริโภคข้าวใหม่
ที่ลูกหลานทํานาในแต่ละปีก่อนที่ลูกหลานจะนําไปบริโภคต่อไป 
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งานตานไม้ผิงหนาวพระเจ้า เดือนสี่ (มกราคม) 
เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในวันเดียวกันกับประเพณีตานข้างใหม่พระเจ้า โดยหลังจากท่ีมีการถวายข้าว

ใหม่แก่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ชาวบ้านแต่ละคนจะไปตัดที่เป็นเชื้อเพลิง นําไปวางก่อรวมกันเป็นกองหน้าพระวิหาร   
เพ่ือจุดบูชาในตอนเช้า ถวายเป็นไฟผิงหนาวให้พระพุทธเจ้า (เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย) โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ทําพิธีกรรม 

งานประเพณีเลี้ยงโฮงในศาลเจ้าป่า ประเพณีเลี้ยงหมู่ เดือนสี่ (มกราคม) 
เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในหมู่บ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1 เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาว่ามีศาลเจ้าปุา     

คอยคุ้มครองชาวบ้านและทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน เมื่อถึงกําหนดเวลา จะมีการนําหมูมาประกอบพิธีเพื่อถวาย
เป็นอาหารแก่ศาลเจ้าปุา และมีดนตรีพื้นบ้านคอยบรรเลงถวาย โดยผู้ทําพิธีกรรมตามศาสนาและความเชื่อเป็นผู้นํา
ในการประกอบพิธี (เป็นปราชญ์ชาวบ้านภูมิป๎ญญาทางด้านคาถาอาคม) 

งานประเพณีฟ้อนผีมด ผีเม็ง เดือนหก (มีนาคม) 
เป็นประเพณีท้องถิ่นเก่ียวกับความเชื่อโบราณสืบทอดกันมา ซึ่งชาวตําบลทุ่งฝายเชื่อว่าแต่ละ

ตระกูลที่เกิดมาล้วนวิญญาณและผีบรรพบุรุษ (บางครั้งเรียกผีปูุย่า) คอยคุ้มครอง ปกปูองรักษา ให้อยู่เย็นเป็นสุข 
เมื่อถึงกําหนดวันเวลา แต่ละหมู่บ้านจะมีการอัญเชิญผีบรรพบุรุษมาร่วมฟูอนรํา ประโคมดนตรี  ประเพณีฟูอนผีจะ
จัดสองวัน วันแรกเรียกว่า “วันข่าว” จะเป็นการบอกให้ญาติพ่ีน้องในสายตระกูลเดียวกันมาเตรียมงาน ส่วนอีกวัน
เป็นวันจริงที่มีการอัญเชิญผีมาเข้าทรงและมีการฟูอน ประโคมดนตรีพื้นบ้าน 

งานประเพณี ตานขันข้าว เดือนหก (มีนาคม) 
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3  ซึ่งตามหลักสากลทั่วไปชาวบ้านจะมีการทําบุญตักบาตรใน

ตอนเช้าและประเพณีตานขันข้าว โดยชาวบ้านจะนําอาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยการตานขันข้าวนี้
ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษท่ีล่วงลับจะได้รับประทานอาหารที่ถวาย  นิยมตาน(ถวาย)ขันข้าวให้กับบิดา 
มารดา ปูุย่า ตายายผู้ล่วงลับ รวมถึง เทวดา ผีบ้านผีเรือน เจ้ากรรมนายเวร 

งานประเพณีปีใหม่เมือง วันสังขารล่อง เดือนเจ็ด (เมษายน) 
วันสังขารล่อง ป๎จจุบันถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขารล่อง เป็นวันแรกของ

กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง หลังเที่ยงคืนวันที่ 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปืน เพื่อส่งสังขารหรือไล่สังขาร
(จะถือเอาตามเวลาสังขารล่องตามที่บอกในปฏิทินปีใหม่เมืองในปีนั้น) วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความสะอาด
บ้านเรือน ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ในวันนี้จะมีการสระเกล้า สระผมของตัวเองตามทิศที่เป็นมงคล 

งานประเพณีปีใหม่เมือง วันเน่า เดือนเจ็ด (เมษายน) 
เป็นวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่สองของประเพณีปีใหม่เมือง ตามประเพณีแล้ววันนี้เป็น 

“วันดา” คือวันที่ต้องเตรียมสิ่งของต่างๆเพ่ือใช้ทําบุญในวันรุ่งขึ้น นิยมทําขนมจอก(ขนมเทียน) ช่วงเย็นๆในวันนี้ 
เด็กๆ บ่าว สาว ผู้เฒ่าผู้แก่จะพากันไปขนทรายที่แม่น้ําเข้าวัด เพ่ือก่อเป็นเจดีย์ทราย ความเชื่อบางประการเกี่ยวกับ
วันเน่า คือ ไม่ควรด่าทอ สาปแช่งหรือกล่าวคําร้ายต่อกัน ปากจะเน่าจะเหม็น เป็นอัปมงคลไปทั้งปี เชื่อว่าถ้าดุด่า
ลูกหลานเรื่องใด เด็กจะนิสัยแบบนั้นไปตลอดทั้งปี 

งานประเพณีปีใหม่เมือง วันพญาวัน เดือนเจ็ด (เมษายน) 
วันพญาวัน เป็นวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่สามของประเพณีปีใหม่เมือง วันนี้จะมีการ

ทําบุญทางศาสนากันแต่เช้าตรู่ เพื่ออุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ เรียกว่า ตานขันข้าว หลังจากนั้นจะนําตุงป๎กลงบน
กองเจดีย์ทราย ต่อจากนั้นจะมีการเวนตานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟ๎งธรรมเทศนาเพื่อเป็นอานิสงส์      
ในวันปีใหม่ ช่วงสายจนถึงเย็นจะเป็นการรดน้ําดําหัวเพ่ือขอขมาคนเฒ่าคนแก่ตามหมู่บ้าน พ่อแม่ ครูอาจารย์    
และมีกิจกรรมแห่ไม้ค้ําศรี หรือไม้คํ้าโพธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการคํ้าชูอุดหนุนให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 

 
 



17 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

งานประเพณีปีใหม่เมือง วันปากปี เดือนเจ็ด (เมษายน) 
เป็นวันที่ 16 เมษายน เป็นวันที่สี่ของประเพณีปีใหม่เมือง จัดว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งซึ่งถือว่า

เป็นวันแรกของปี บางหมู่บ้านจะทําพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน ในตอนค่ําของวันนี้จะมีการบูชาเทียนเพ่ือสืบชะตา   
สะเดาะเคราะห์ รับโชคเพ่ือให้เกิดความเป็นมงคลแก่ครอบครัว ชาวบ้านมีความเชื่อว่าในวันนี้จะต้องกิน         
“แก๋งบ่าหนุน”(แกงขนุน) เพราะเชื่อว่าจะหนุนให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า 

งานประเพณีตานก๋วยสลาก เดือนสิบสอง (ตุลาคม) 
นิยมปฏิบัติกันในเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนถึงวันตานก๋วยสลาก 1 วัน เรียกว่า  

“วันดา” ในวันนี้จะเป็นวันที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ มาจัดใส่ก๋วยสลาก
และในวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างบ้านมาร่วมจัดดาสลากด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีท่ีได้ทําบุญร่วมกัน 
วันที่ 2 เรียกว่า วันตาน ชาวบ้านจะเอาก๋วยสลากไปรวมกันที่วัดและเส้นสลากจะถูกนําไปรวมกันในวิหาร        
และพระสงฆ์และผู้นําประกอบพิธีทางศาสนาจะเป็นผู้ดําเนินพิธีกรรมจนเสร็จสิ้น 

ป๎จจุบันตําบลทุ่งฝายได้มีการหารือร่วมกันในการจัดประเพณีตานก๋วยสลากโดยจัดในรูปแบบระดับ
ตําบลร่วมกัน แต่ละวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดในแต่ละปี  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีมิให้สูญหาย 

งานประเพณีตานเปรตพลี เดือนสิบสอง (ตุลาคม) 
ชาวบ้านนิยมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของคน คือ พ่อ แม่ ปูุย่า ตายาย ญาติพี่น้องที่

ล่วงลับไปแล้ว ถือกันว่าในเดือน 12 เหนือขึ้น 1 ค่ํา ถึงเดือนแรม 14 ค่ํานั้น พระยายมราชได้ปล่อยวิญญาณผู้ตาย
กลับมาสู่เมืองมนุษย์ เพื่อขอรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพ่ีน้องลูกหลาน จะได้พ้นจากภาวะแห่งเปรตอสูรกาย 
ชาวบ้านจึงตระเตรียมสิ่งของ สังฆทานที่จะอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ นําไปกองรวมกันในวิหารต่อหน้าพระพุทธเจ้า 
เพ่ือให้พระสงฆ์และผู้นําทางพิธีกรรมประกอบพิธีจนเสร็จ 

งานประเพณี ตานขันข้าว 
ประเพณีตานขันข้าว เป็นประเพณีท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยชาวบ้านจะ

นําอาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งสวยดอกไม้และน้ําหยาด เขียนชื่อผู้ที่ต้องการจะตานไปหา  
(อุทิศส่วนกุศลไปให้) ลงในกระดาษ จากนั้นคนในครอบครัวจะช่วยกันหิ้วอาหารที่เตรียมไว้ไปวัด การตานขันข้าวนี้
ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษท่ีล่วงลับจะได้รับประทานอาหารที่ถวาย  นิยมตาน(ถวาย)ขันข้าวให้กับบิดา 
มารดา ปูุย่า ตายายผู้ล่วงลับ รวมถึง เทวดา ผีบ้านผีเรือน เจ้ากรรมนายเวร เป็นการแสดงออกถึงความกตัญํู    
ของผู้ที่ยังอยู่ต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ นิยมทําในวันมาฆบูชา เดือนหก (มีนาคม)  , วันเข้าพรรษา เดือนสิบ(กรกฎาคม)  
และวันออกพรรษา เดือนสิบสอง (ตุลาคม) 

งานบุญกฐิน 
โดยมากจะจัดงานเป็น 2 วัน วันแรกวันตั้งต้นกฐินจะจัดที่บ้านของเจ้าภาพกลางคืนจะมีมหรสพ

ครึกครื้นสนุกสนาน วันที่สองเป็นวันทอด มีการแห่ขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีการประโคมดนตรีสนุกสนาน เช่น 
แห่กลองยาว  เพ่ือนําองค์กฐินเข้าวัดและทําพิธีทางศาสนาต่อไป ป๎จจุบันในตําบลทุ่งฝาย มักจะมีเจ้าภาพกฐินจาก
ต่างพ้ืนที่มาจับจองเป็นเจ้าภาพองค์กฐินหลักในแต่ละวัด ส่วนชาวบ้านแต่ละบ้านที่ประสงค์จะถวายกฐินจะทําต้น
กฐินเข้าร่วมถวายในวันเดียวกัน 
  ประเพณีแห่ครัวตาน  
  เป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมานาน ชาวบ้านจะนําเอาสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จตุป๎จจัย
ไทยทาน นําไปถวายวัดของตนและหมู่บ้านใกล้เคียงหรือตําบลอื่นๆ มีการจัดรูปแบบขบวนครัวตาน พานข้าวตอก
ดอกไม้ กลองยาว สิ้งหม้องและท่ีขาดไม่ได้คือขบวนฟูอนรําหน้าครัวตาน บางแห่งมีการฮ่ําครัวตาน เมื่อมีการแห่ครัว
ตานเข้าวัดแล้วจะนําไปถวายพระสงฆ์เพ่ือรับศีลรับพร เป็นอันเสร็จพิธี 
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8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของตําบลทุ่งฝาย เป็นภูมิป๎ญญาที่ชาวบ้านคิดขึ้นและนํามาใช้แก้ไขป๎ญหา เป็น

เทคนิค วิธี ประกอบกับองค์ความรู้ชาวบ้านที่ชาวบ้านคิดเอง เพื่อแก้ไขป๎ญหาการดําเนินชีวิต ซึ่งได้สืบทอดต่อกัน
มาถึงจนป๎จจุบัน ซึ่งมีอยู่ในหลายด้านแต่ละด้านจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เรียกผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ว่าปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ียังพบและหลงเหลือในป๎จจุบัน ดังนี้ 

ภูมิป๎ญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และพ้ืนบ้าน ได้แก่ การฉลุ การวาด แกะสลัก 
แต่งค่าว ฮ่ํา ดนตรีพื้นเมือง จ๊อย การทําปราสาท การทําลูกประคบ สมุนไพร การจักสาน 

ภูมิป๎ญญาที่เก่ียวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ โดยผู้มีความรู้ด้านคาถาอาคมและผู้นําประกอบพิธีต่างๆ  
ได้แก่ โหราศาสตร์ การเปุาคาถา การแหก การจัดเครื่องดาพิธีต่างๆ การสะเดาะเคราะห์ ป๎ดรังควาญ ต่อชะตา 

ภาษาถิ่น 
ชาวบ้านตําบลทุ่งฝายใช้ “คําเมือง” เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารกัน (คําเมือง ชื่ออย่างเป็น

ทางการว่า ภาษาถ่ินภาคพายัพ )   “คําเมือง” เป็นภาษาถ่ินของชาวไทยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ          
ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเดิม ซึ่งประชาชนตําบลทุ่งฝายใช้สําเนียงล้านนาตะวันออก คือจะไม่พบสระเอือะ เอือ แต่
จะใช้สระเอียะ เอียแทน  ชาวตําบลทุ่งฝายส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาท้องถิ่นของตนเองและภาษาไทย
กลางเมื่อไปต่างถิ่น  ป๎จจุบันคนทั่วไปและคนเฒ่าคนแก่ในตําบลยังใช้ภาษาคําเมือง เป็นหลักในการสื่อสารอยู่ 
** ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ขิมและระนาด  เป็นสินค้าที่โดดเด่นของตําบลทุ่งฝาย เป็นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม
ครัวเรือน โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ทะ ม.5 โดยมีผู้ประกอบการหลายรายและเป็นคนในพ้ืนที่ เป็นสินค้า (OTOP) 
ของตําบลทุ่งฝาย ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป และพ่อค้าคนกลางนิยมสั่งทําไปเพ่ือจําหน่ายเป็นธุรกิจตนเอง 

เซรามิค เป็นสินค้าที่ระลึกและโดดเด่นในระดับจังหวัดลําปาง ในตําบลทุ่งฝายมีโรงงานผลิตอยู่ที่ 
บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 เป็นที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปและพ่อค้าคนกลาง จําหน่ายทั้งในรูปแบบ    
ปลีกและส่ง 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้้า 
ตําบลทุ่งฝายมีแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ 
- แม่น้ําวัง เป็นแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดลําปาง ไหลผ่านบ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1 , บ้านทุ่งฝาย 

หมู่ 2 , บ้านท่าโทก หมู่ 4 , บ้านแม่ทะ หมู่ 5 , บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7 , บ้านต้นยาง หมู่ 8 , บ้านท่าโทกมงคลชัย 
หมู่ 9 และบ้านปงชัยนาปูอ หมู่ 10 

- ลําห้วยหลวง อยู่บริเวณบ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1  
- ลําห้วยขุย  อยู่บริเวณบ้านท่าส้มปุอย หมู่ 1  
- ลําห้วยแม่ทะ อยู่บริเวณบ้านแม่ทะ หมู่ 5  
- ลําห้วยแม่กะเริม ไหลผ่านพื้นที่บ้านทุ่งฝาย หมู่ 2 , บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 , บ้านท่าโทก   

หมู่ 4 , บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7 , บ้านต้นยาง หมู่ 8 , บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 , บ้านปงชัยนาปูอ หมู่ 10  ลงสู่
แม่น้ําวัง 

- ลําห้วยแม่ทรายคํา ไหลผ่านพื้นที่บ้านกลาง หมู่ 6 และ บ้านนาปูอเหนือ หมู่ 7 ลงแม่น้ําวัง 
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- ลําห้วยดอกเข็ม ไหลผ่านพื้นที่บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 
- ลําห้วยม่วง ไหลผ่านพ้ืนที่บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 
- ลําห้วยเลื่อน ไหลผ่านพ้ืนที่บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 
- ลําห้วยจ่าก่า ไหลผ่านพื้นที่บ้านแม่ทะ หมู่ 5 
- ลําห้วยทราย ไหลมาจากตําบลนิคมพัฒนา ไหลผ่านบ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 

9.2 ป่าไม้ 
ทรัพยากรปุาไม้ของตําบลทุ่งฝายมีไม่มากนัก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูก         

พบทรัพยากรปุาไม้บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ทรายคํา ซึ่งมีพ้ืนที่ผืนปุาในบ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 
กินพ้ืนที่ไปถึงตําบลนิคมพัฒนา ตําบลบุญนาคพัฒนา ตําบลต้นธงชัย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
อยู่ในการความดูแลรับผิดชอบของ หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ลป.8 (สวนปุาแม่ทรายคํา) สํานักงานตั้งอยู่ที่        
บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3  ตําบลทุ่งฝาย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
9.3 แร่ธาตุดินขาว 

แร่ธาตุดินขาวเป็นแร่ธาตุสําคัญ เป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําอุตสาหกรรมเซรามิค ผลิตภัณฑ์เครื่อง
สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง พบในพ้ืนที่บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ป๎จจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาดําเนินการและตั้ง
โรงงานอยู่ในพื้นที่หลายราย 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรน้ํา  ในอดีตแหล่งน้ําของตําบลทุ่งฝายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในป๎จจุบันลําห้วยเริ่มเกิดการตื้นเขินและขาด
แคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร ส่วนในฤดูน้ําหลากบางพ้ืนที่น้ําจะไหลเชี่ยวแรง  
ทําให้เกิดการกัดเซาะริมตลิ่ง ราษฎรบางพ้ืนที่ที่มีบ้านเรือนติดลําห้วยประสบป๎ญหาตลิ่งพัง ทรุดตัว หน่วยงาน
ราชการในตําบลทุ่งฝายและผู้นําชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญจึงมีการสร้างฝายชะลอน้ําขึ้นในทุกปี 

ทรัพยากรปุาไม้  ตําบลทุ่งฝายถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ไม่มากนัก แต่หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ในการปลูกปุา
ขึ้น โดยนําพันธุ์ไม้กล้าไม้ไปปลูกทดแทนบริเวณท่ีสาธารณะต่างๆ และมีการวางแผนโครงการปลูกปุาชุมชนขึ้นที่ 
บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 

ทรัพยากรแร่ธาตุดินขาว  ดินขาวในลําปางถือว่าเป็นดินขาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและมีเป็น
จํานวนมาก โดยดินขาวที่พบในจังหวัดลําปางมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากดินขาวทั่วๆไป ที่ใช้ในการทําเครื่องป๎้น 
ดินเผา หรือผลิตภัณฑ์เซรามิก เนื่องจากประกอบไปด้วยแร่หลายๆชนิดปะปนกัน ได้แก่ แร่ดินขาว(เคโอล์ไนต)์    
หินฟ๎นม้า ควอตซ์ และบางส่วนของดินขาวยังมีแร่ละเอียดให้ความเหนียว ช่วยในการขึ้นรูปเครื่องป๎้นได้ดี และไม่พบ
ในที่อ่ืน ดินขาวในลําปางจึงสามารถนํามาทําเครื่องป๎้นหรือผลิตภัณฑ์เซรามิกได้โดยไม่จําเป็นต้องนําวัตถุดิบอื่นมา
ผสม 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบ ลทุ่งฝาย  ได้นํากรอบการพัฒนา

ประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของจังหวัดลําปาง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ลําปาง และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล     
ทุ่งฝาย  มาใช้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทศักยภาพและความต้องการของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ที่มา : 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 มาตรา 65 กําหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย” 

วิสัยทัศน์ : 
 

   
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ     
จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝ๎่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(๕) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๖) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓) ปลูกฝ๎งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

กลยุทธ์ 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(๑) จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

กลยุทธ์ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยหลัการสําคัญของแผนพัฒนาฯ
ดังนี้ 

(1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
(4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” 
(5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิป๎ญญาและนวัตกรรม” 
(6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวน 
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพ
แรงงานไทยก็ยังต่ํา  เนื่องจากป๎ญหาคุณภาพแรงงาน  ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี  และป๎ญหาการบริหาร
จัดการจึงเป็นข้อจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคน
พบว่ายังมีป๎ญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต  ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา  การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาด
งาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีป๎ญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น   ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ  ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่
เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล  ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม  ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้อง
พัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีทักษะทางสมอง  ทักษะการเรียนรู้  และทักษะชีวิต  เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสานึกท่ีดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  บนพื้นฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันชุมชน  และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
(๒) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
(๓) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
(๔) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้าน 
อาชีพและรายได้ที่ทําให้จํานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากข้ึน อย่างไรก็ด ี
การแก้ป๎ญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า        และยังเป็นป๎ญหาท้าทายใน
หลายด้าน  ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร  ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ํากว่า  รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข /ป๎จจัยเสี่ยงหลาย
ประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้  อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่ง
จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง  ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุทาให้มี
ข้อจํากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม  ซึ่งอาจ
กลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้  นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถ              
เข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทําให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและ      
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ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา  
ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้  ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขป๎ญหาความเหลื่อมล้ําในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่๑๒  เพ่ือไม่ให้ป๎ญหาความเหลื่อมล้ําเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้
สูง โดยจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง  และการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและ  
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร์อื่นๆ  ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มาเป็น
พลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา  อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่
จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ สําหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าในช่วง  ๕ ปีต่อจากนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้
ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้นมากข้ึนใน
เรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ  รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ําสุด  ผู้ด้อยโอกาส  สตรี 
และผู้สูงอาย ุอาท ิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ  และการสนับสนุนการเข้าถึง  ป๎จจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม  เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และ
บูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุด 
(๒) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
(๓) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากป๎ญหาวิกฤตต่างๆ 
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี   ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก   
ซบเซาและข้อจํากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมา
ขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา เปูาหมายสําคัญ และขณะเดียวกัน  ๕ ปี 
ต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงได้ภายในปี  ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี โดยการใช้นวัตกรรม  คุณภาพคน และการ
ปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นป๎จจัยนํา ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ 
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การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจ มหภาคให้มี
เสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน  และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง  ควบคู่กับการดําเนินยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขา
การผลิตและบริการใหม่ๆ  สําหรับอนาคต  การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  
จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้ นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน  และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐาน
รายได้ใหม่  ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิม
โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  นอกจากนั้น  จะให้ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ      
การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถ
รองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งการ
สร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น  โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
และมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก  
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งป๎นผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
(๑) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยื่น 
(๒) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ป๎จจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นป๎ญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา 
ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดํารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง  พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ   
ถูกคุกคาม  ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนใน
อนาคต เกิดป๎ญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  จากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม  รวมทั้งป๎ญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ  และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้นทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า  ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการกําหนด   
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก  ๑๕ ปี ข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขป๎ญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น  ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค์ 
(๑) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) สร้างความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
(๓) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
(๔) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์  
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย 
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก  ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคต่างๆ  
ของโลก  ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ  อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย  และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ  ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคน   
ในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
ในระยะ ๕ ปีต่อไป ซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็น
ป๎จจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของ      
ผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ  ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันป๎ญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
(๒) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(๓) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

(๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ 
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเ ปูาประสงค์ท่ีวางไว้       
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล  การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการและ
การให้บริการของท้องถิ่นท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส  กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้ 
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อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทําให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นป๎ญหา
สําคัญของประเทศ  ในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  เพ่ือให้เป็นป๎จจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเ ปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้โปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพ  รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  และประชาชนมีส่วนร่วม  มีการกระจายอํานาจ  และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม  ระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค  และท้องถิ่นและวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เปูาหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
(๒) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
(๓) เพ่ือลดป๎ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
(๔) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นป๎จจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษ ฐกิจและ
สังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไร 
ก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบป๎ญหาความต่อเนื่องในการ
ดําเนินการ  และป๎ญหาเชิงปริมาณ  คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล    
ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ จะมุ่งเน้นการขยาย         
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการ
ดําเนินการ  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน  และการคุ้มครองผู้บริโภค  การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพเพ่ือไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 

กํากับดูแล และประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

(๒) สร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย 

(๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ัง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใช้บริการ 
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(๔) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหารจัดการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 

(๕) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ป๎จจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง  ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม  อีกท้ังความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกโดยประเทศที่มีพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจสูง  อาทิ เกาหลีใต้  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุุน และสวีเดน  ล้วนเป็นต้นแบบสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า          
หากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจําเป็นต้องปรับตัว  เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป  การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย  จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการดําเนินงาน  
ให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัย     
ของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม  และการ
ต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการ
ดํารงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  การส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง  การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล  การดําเนิน
มาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ที่ทันสมัย  ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออํานวยความ
สะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางป๎ญญาท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ  เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน 
อนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา  ๕ ปี จะต้องให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ  
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือป๎จจัยพื้นฐานที่เอ้ืออํานวย  
ทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากรวิจัย  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
(๒) เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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(๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๔) เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเปูาหมายที่
สําคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเปูาหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ การดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่
สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน  ช่วยลดแรงกดดัน
จากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา  และในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทําให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ข้ึน  เช่นเดียวกับการ
ยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝ๎่งทะเลตะวันออก  ทําให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจ    
ชั้นนําของอาเซียน  สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี  นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดําเนินการใน
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
ที่สร้างรายได้สําหรับประชาชนในภาค  การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
(๒) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม 
(๓) เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
(๔) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรี
เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ 
กับมิตรประเทศ  และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงใน  
อนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในกา ร
แสวงหาตลาดใหม่ๆ  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ  และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
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กับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ  และการปฏิรูปภาคบริการภายใต้
กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล  มาตรฐานและแนวปฏิบัติ     
ที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาทุนมนุษย์  เป็นต้นระยะเวลา  ๕ ปีต่อจากนี้ไป
นับเป็นห้วงเวลาสําคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ  และในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  รวมทั้งความร่วมมือในการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี  (Non-
Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็น
ประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกเกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความ
เจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ         
ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดําเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ  CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วน
การพัฒนานอกภูมิภาค  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะ
พัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค   ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องให้
ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท่ีเป็นวงกว้างข้ึน  อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive EconomicPartnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค  และกลุ่ม
ประเทศ ๗๗ เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ในฐานะ
ประเทศสมาชิกในทุกระดับ  และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ  อาทิ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ข้อกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน  และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ  เป็นต้น และเพ่ือที่
ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ ได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไก
ภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสําคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ        
อนุภูมิภาคและภูมิภาค  และขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทําเลที่ต้องของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนว

ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย 

(2) เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

(3) เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง
ด้วยภูมิป๎ญญาและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขป๎ญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขป๎ญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง แม่ฮ่องสอน) 
 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน : 
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ   
ห่วงโซ่อุปทนของโลก” 
 

 ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ของเศรษฐกิจมูลค่าสูง

มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ GPCP ภาพรวม 
3. การเพ่ิมข้ึนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI ) ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่

มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  วัตถุประสงค์ 

1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง(Destination) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
  วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City 
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ง

ในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ทุ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  เปูาหมายและตัวชี้วัด ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยที่สูงขึ้น

ของสินค้าเกษตรที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ(Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การเพ่ิมมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์  

1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพ่ือบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสาธารณภัย 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดล้าปาง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล้าปาง (Vision) 
 

“ลําปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
 

 นิยาม : จังหวัดลําปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วย
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึด
แนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปูาหมายระยะแรกของการพัฒนาที่เน้นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
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พันธกิจ 
๑. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้

สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจ

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๔. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
๕. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร

จัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น

และถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคงของคนในจังหวัดส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวังและปูองกันภัยใน
ชุมชน 

๘. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและ
เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และแก้ไขป๎ญหาความยากจน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนจังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการจัดสวัสดิการ
สังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างจังหวัดลําปางให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและคุณภาพท่ี
ดีของสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การให้บริการทางการท่องเที่ยวครบวงจร บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ สามารถนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
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กลยุทธ์ : 
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  ๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๓. พัฒนาฟื้นฟูแห่งท่องเที่ยวปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ย ว 
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 7. ส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด : 
  ๑. จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
  ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือ
และของประเทศ 

กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ํา การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง

ทุนและสามารถหาป๎จจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดด
เด่น ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด :  
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ที่ได้

รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย/์PGS/GMP เป็นต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จํานวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน     บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
๑. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง และสิ่งอํานวย   

ความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ เพ่ือป๎จจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจทั้งความรู้ในด้าน          

การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ  
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการต้นทุนบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม      
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน  และสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด : 
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนที่สําคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
๒. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นคําขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  

๘๐ ต่อปี 
  ๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ต่อปี  
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาและเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ      มีกลไกในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบริหาร
จัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
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กลยุทธ์ : 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
  ๒. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้  

สามารถดํารงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. บูรณาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบเฝูาตรวจ 
๔. เสริมสร้างศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการ 

บริหารจัดการสาธารณภัย 
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด : 
  ๑. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๖๐   

  ๒. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ ๗๐  
๓. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม (ชีวิตและทรัพย์สิน) ลดลงร้อยละ ๒ 

  ๔. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒๐ (ลดลงจากปี ๒๕๖ 2) 
  ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  จํานวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ต่อปี 

๖. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง ๕,๐๐๐ ตันต่อปี 
 

 
1.4 ทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง : 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปางเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
 

 

องค์กรแห่งความสุข หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้
ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โดยให้หลักกฎหมายหลักธรรมาภิบาล 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการบรูณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคู่ไปกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเป็น
กลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งความสุข 

พันธกิจ : 
(1) สร้างสังคมขององค์กรปกครองให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับบริหารสาธารณะ 

ที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ 

ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
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(3) การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอํานาจ/หน้าที่ หลักกฎหมายความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

เป้าประสงค์รวม : 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันการ

เปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก  ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
(1) การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบํารุงรักษาถนน สะพานและการบํารุงสายทางอ่ืน (เพ่ือให้

ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง) 

(2) การพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (เพ่ือการประกอบอาชีพ
และใช้ในชีวิตประจําวัน) 

(3) การไฟฟูาสาธารณะ (เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่งถึง) 
(4) การผังเมือง  (ประสานการทํางานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(1) การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะท่ีถูกวิธี ฯลฯ เพื่อ
คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์และไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน) 

(2) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกปุา การทําแนวกันไฟ กิจกรรมการกําจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ํา 
กิจกรรมอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษและการจัดการป๎ญหา
ขยะให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการ การตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้

ได้รับบริการสาธารณะที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางสังคมอ่ืนๆ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต การเข้าถึง
บริการของรัฐโดยประสานการทํางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน) 
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(2) การศึกษา (ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การใช้ชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา) 

(3) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เกิดความรัก ความภูมิใจ การอนุรักษ์และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดลําปางต่อไป 

(4) การปูองกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งเสริมให้ประชาชนออก
กําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดภาวการณ์เกิดโรคจากพฤติกรรม การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยดําเนินการร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล การดําเนินการต่อต้านยาเสพติด) 

(5) การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน (ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชน การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน (ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว การ
ส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภันฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพ่ึงตนเองและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน) 

(2) การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด (ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าท่ีผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองทั้งสิ้นค้าเกษตร เซรามิค สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดลําปาง 
การประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง) 

(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เน้นอัตลักษณ์ท่ีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีส่วนร่วม การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

(2) การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชนและมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด
และสะดวกในการให้บริการประชาชน 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งฝาย 
2.1 วิสัยทัศน์ : 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายยึดหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
ตําบล ตั้งแต่ รวมคิด ร่วมทําและร่วมรับผลประโยชน์ และยึดหลักการประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก  
คือกลุ่ม/องค์กร ประชาชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และกลุ่มผู้นําชุมชน โดยใช้
กระบวนการประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทําวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และถือการรับใช้ประชาชนเป็นหน้าที่หลัก
คณะกรรมกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ได้ร่วมกันกําหนด วิสัยทัศน์ ( Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งมีความ 
มุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
 

          “เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน       
ของท้องถิ่นชุมชนและยึดถือธรรมาภิบาลในการบริหารงานเป็นส้าคัญ” 

 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เปูาประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม ร้อยละ 5  
(2) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100  
(3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาส่องสว่าง ร้อยละ 80  
(4) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ําประปาใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง ร้อยละ 90  
(5) ร้อยละของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 1  
กลยุทธ์ 
(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 
(2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(3) การไฟฟูาสาธารณะ 
(4) การวางผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ : ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละของปุาชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 5  
(2) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ํา ร้อยละ 5  
(3) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย ร้อยละ 20  
กลยุทธ์ 
(1) การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
(2) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวังและการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เปูาประสงค์ :  
(1) ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
(2) ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(3) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบไป 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 80  

 
(2) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับการดูแลสงเคราะห์ ร้อยละ 80  
(3) ร้อยละของเด็กและเยาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา ร้อยละ 70  

กระบวนการเรียนรู้ 
(4) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 60  

และประเพณี 
(5) ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 5  
(6) ร้อยละการลดลงของโรคระบาดและโรคติดต่อ ร้อยละ 5  
(7) ร้อยละของบประมาณเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ร้อยละ 5  

บรรเทาสาธารณะภั 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
(2) การศึกษา 
(3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
(4) การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(5) การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เปูาประสงค์ : ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ  ร้อยละ 1 
(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ร้อยละ 1 

พอเพียง 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการรวมกลุ่มอาชีพในตําบล    ร้อยละ 1  
(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ   ร้อยละ 2  
(5) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการและส่งเสริมด้านการเกษตร ร้อยละ 60  
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําคัญของตําบล  ร้อยละ 2  
กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
(2) การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

เปูาประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    ร้อยละ 80  
(2) ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีได้รับการแก้ไข    ร้อยละ 80  
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาบุคลากร 
(2) การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ด้วยศักยภาพพ้ืนที่ของตําบลทุ่งฝายเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การทําการเกษตร มีทรัพยากรธรรมชาติ

สําคัญในพ้ืนที่ มีผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม จึงมีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตําบลทุ่งฝาย ดังนี้  

 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 

 

1.การพัฒนาโครงสร้าง   
   พื้นฐาน 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชนและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

      4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5. การพัฒนาด้านการเมือง 
    การบริหาร 
 
 
 
 
 

 

 

เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลที่มุ่งส่งเสริมระบบ
ของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของท้องถิ่นชุมชน
และยึดถือธรรมาภิบาลในการบริหารงานเป็นส้าคัญ

และสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่
ประจักษ์ระดับประเทศ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ต่อป๎ญหาและความต้องการของประชาชน 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
ตําบลตามอํานาจหน้าที ่

1. 1. การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา    
2.     ถนนสะพาน 
3. 2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค   
4.     และสาธารณูปการ 
5. 3. การไฟฟูาสาธารณะ 
6. 4. การวางผังเมือง 

1. 1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 
2.     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. 2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวังและการปูองกัน 
4.     รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  

1. 1. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษา 
2.     ความสงบเรียบร้อย 
3. 2. การศึกษา 
4. 3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
5.     และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
6. 4. การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ 
7.     อนามัยของประชาชน 
8. 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
9.  

1. 1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก ่
    ประชาชน 

2. 2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้า 
3.     ท้องถิ่น 
4. 3. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5.  

 
1. 1. การพัฒนาบุคลากร 
2. 2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องือเครื่องใช้  
3.      และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย ดังแผนภาพ 

แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579) 

 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    นโยบายความม่ันคง  แผนงบประมาณ  
   แห่งชาติ ฉบับที่ 12         แห่งชาติ  
            

          นโยบายรฐับาล 
        แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด      แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/  
 (ลําปาง)                   หน่วยปฏิบัติ  
        
       เกินกรอบวงเงิน 
   แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง         แผนพัฒนา อบจ.ลําปาง  
 

 
     กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
              ในเขตจงัหวัดลาํปาง  
 
  แผนพัฒนาอําเภอเมืองลําปาง                   
 
 
  เกินศักยภาพ  แผนพัฒนาท้องถิ่น                          เกินศักยภาพ 

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย 
 

 
แผนชุมชน / แผนหมู่บ้าน                องค์กรภาคประชาสังคม  
   

       ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ                     ประชาคมท้องถิ่น/หมู่บ้าน/ตําบล  
              นโยบายผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป๎จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของตําบลดงพยุงและองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายเป็นการประเมินจุดแข็ง ( Strength) จุดอ่อน ( Weakness) 
ของตําบลทุ่งฝาย อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส ( Opportunity) และภาวะคุกคาม หรือข้อจํากัด 
(Threat) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพ  แวดล้อมใน
การบริหารและการบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายในภาพรวม 

 

       จุดแข็ง (STRENGTH = S) 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายมีพ้ืนที่ในการรับผิดชอบ 20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน 

สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ละพ้ืนที่หมู่บ้านสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย 
2. ชุมชนมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความสามารถ 
3. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ อาศัยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

วัฒนธรรม ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4. มีสถานศึกษาท้ังภาครัฐ  และการศึกษานอกระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้ 
5.มีพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรจํานวนมากและพ้ืนที่เพาะปลูกค่อนข้างสมบูรณ์สามารถทําการเกษตรได้

เกือบตลอดทั้งปี 
6. บางพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนําไปแปรรูป ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆได้ 

 

       จุดอ่อน (WEAKNESS = W) 
1. การรวมกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย เพ่ือผลิต

สินค้า และบริการ ไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสมบูรณ์ 
2. ป๎ญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ยังไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน   

ด้านต่าง ๆ ทางราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และในชุมชนของตนเอง 
3. ป๎ญหาความยากจน ประชาชนขาดอาชีพและรายได้ และการส่งเสริมอาชีพยังไม่ทั่วถึง 
4. ป๎ญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
5. จํานวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีเพ่ิมข้ึน ซึ่งขณะเดียวกันจํานวนผู้ที่สามารถหารายได้วัยกลางคนได้ออกไป

ทํางานนอกพ้ืนที่มากขึ้น 
 

        โอกาส (OPPORTUNITY = 0) 
1. รัฐบาล จังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขป๎ญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า         

โดยมีการให้ความสําคัญ หลายโครงการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง การส่งเสริมอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น 

2. นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้ อปท. ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบ
บริหารงานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ วิทยาการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่อําเภอใกล้เคียงและไม่ห่างไกลจากตัวเมือง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

         อุปสรรค (THREAT= T) 
1. ประชากรบางส่วนขาดจิตสํานึกในการให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทํา เนื่องจากตําบลทุ่งฝาย          

เป็นสังคมกึ่งในเมือง 
2. งบประมาณและรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่จะนํามาพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
3. ในการบริหารงาน การพัฒนา และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายต้องปฏิบัติตาม

ขั้นตอนระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง อาจทําให้เกิดความล่าช้า ทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย 
5. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการประกอบอาชีพและความ

เป็นอยู่ของประชาชน 
6. ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ํา การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า

คนกลาง รวมถึงป๎จจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

จากการจัดทําเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝายได้รับรู้ รับทราบถึงป๎ญหาและความ
ต้องการของตําบลทุ่งฝาย และได้ทําการวิเคราะห์รวบรวมป๎ญหาและความต้องการ พ้ืนที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย
และแนวทางแก้ไขและแนวโน้มในอนาคต ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย / 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ป๎ญหาการคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้านและ
ระหว่างตําบล 

- ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล บาง
เส้นทางเป็นถนนลูกรังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
เกิดนํ้าท่วมขัง 
- ถนนสายสําคัญที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตรเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ถนนภายในหมู่บ้านชํารุด 
- ระบบระบายนํ้าไม่มีประสิทธภิาพ มีนํ้าทว่มขงั
และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีความสะดวก คล
อบคลุมทุกพื้นที ่
- ซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาระบบ
ระบายนํ้าให้มีประสิทธิภาพ 
 

ป๎ญหาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- ระบบประปาหมู่บ้านขาดประสทิธภิาพ
นํ้าประปาไม่มีคุณภาพ 
- ระบบประปาชํารุดเสียหาย 
- นํ้าประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
- ดาดลําเหมืองทางการเกษตรชํารุด 

ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา
เพื่อให้มีนํ้าในการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 
- ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อไว้ใช้ผลิต
นํ้าประปา 
- ปรับปรุงระบบผลิตประปาเพื่อให้
นํ้าประปาสะอาดและมีคุณภาพ 
- ส่งเสริมกิจกรรม รณรงค์ให้ใช้นํ้า
อย่างประหยัด 
- ปรับปรุงซ่อมแซมดาดลําเหมือง
ทางการเกษตร 
 

ป๎ญหาระบบไฟฟูา
สาธารณะไม่เพียงพอ 

- ไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่คมนาคมทาง
การเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
- ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนไม่เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้าน - ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะในจะเสี่ยง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ประสานและสนับสนุนการขยาย
เขตไฟฟูาในพื้นที่คมนาคมการเกษตร 
 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป๎ญหาดิน
เสื่อมสภาพ 
 
 

- มีการใช้ปุยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่มีการ
ปรับปรุงและบํารุงดินอย่างถูกวิธ ี
- การใช้สารเคมีจํานวนมาก ทําให้ดินเกิดการ
ปนเปื้อนจากสารพิษ 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อ
ลดใช้สารเคมีและ การบํารุงดิน 

ป๎ญหาขาดแคลน
แหล่งนํ้าทาง
การเกษตร 
 
 

- แหล่งนํ้าตื้นเขิน 
- แหล่งนํ้าทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

ทุกหมู่บ้าน - ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อให้สามารถกัก
เก็บไว้ใช้ได ้เช่น ทําฝายชะลอนํ้า 
ขุดลอกแหล่งนํ้า 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย  

ปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย / 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป๎ญหาเรื่องการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

- ไม่ได้รับความร่วมมือในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและสร้างรายได้ใน
ชุมชนจากการคัดแยกขยะ 

1. ปัญหาด้านสังคม 
ป๎ญหายาเสพติด - ยาเสพติดระบาดในพื้นท่ี ท้ังผู้เสพและผู้ค้า  

 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน - จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อรณรงค์ให้
ความรู้และต่อต้านยาเสพติด และ
ฟื้นฟูบําบัดผู้ติดผู้เสพ 
- ให้ความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการกวดขันและจับกุมผู้เสพและ
ผู้ค้า 
 

ป๎ญหาความสงบ
เรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนขาดความร่วมมือในการจัดต้ังกลุ่ม
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทุกหมู่บ้าน - เพิ่มบทบาทให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 
 

ป๎ญหาเกี่ยวกับ
สวัสดิการผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ 

- ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
บางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลและถูกทอดท้ิง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ด้านการสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 
 

ป๎ญหาเยาวชน - วัยรุ่นมีพฤติกรรมการเลียนแบบผิดๆ 
ทําให้เกิดป๎ญหาทางสังคม 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมให้มีความรวมกลุ่มทํา
กิจกรรม/โครงการท่ีเป็นประโยชน์ 
 

2. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ป๎ญหาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีถูกมองข้าม 

- ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกลืมเลือน เยาวชน
คนรุ่มใหม่มองข้าม 
- ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการสนับสนุนและสืบ
สานไว้ 
 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  
- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กร หรือกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในระดับตําบล 
 

ป๎ญหาด้านการศึกษา - โรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นท่ีขาด
งบประมาณในด้านการพัฒนาความรู้ 

โรงเรียน ในพื้นท่ี - สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะและความรู้ให้กับเด็กนักเรียน
และโรงเรียนในพื้นท่ี 

3. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
อัตราการเจ็บปุวย
ของประชาชนใน
ตําบลสูงขึ้น 

- การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาค
ประชาชนในการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและโรค
ระบาดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
- ผู้ปุวยขาดความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

ทุกหมู่บ้าน - ดําเนินการควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อในพ้ืนท่ีอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชนและ
กลุ่มอาสาสมัครเพื่อให้ความรู้และ
ดําเนินการอย่างจริงจัง 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย / 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ป๎ญหาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา 

- ประชาชนไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามราคา
ที่ต้องการและประสบกับภาวะขาดทุนและ
หนี้สิน 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริม/สนับสนุนกระบวนการใน
การให้ความรู้ใหม่เพื่อสร้างรายได้
เสริมและลดต้นทุนการผลิต 

ป๎ญหาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและ
การตลาด 
 

- ไม่มีแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่
ชุมชนรวมกลุ่มกันผลิตทําให้ประชาชนไม่สนใจ
ในการรวมกลุ่มทําอาชีพเสริม 

ทุกหมู่บ้าน -ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ใน
ตําบลให้เป็นท่ีรู้จักและให้ความรู้
และพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง 

ปัญหาการเมืองการบริหาร 
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
พัฒนา 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการและการแก้ป๎ญหาในชุมชน 
 

ทุกหมู่บ้าน - ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
ภายนอกเพื่อขอรับงบประมาณใน
ส่วนท่ีเกินศักยภาพ 

บุคลากรและ
ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

- ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในบาง
ตําแหน่งส่งผลให้เกิดป๎ญหาในการดําเนินงาน
และการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
- บุคลากรยังขาดทักษะและระเบียบกฎหมาย
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล/

ลูกจ้าง 

- จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน 
- ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมภาครัฐ
ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ประชาชน 

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทอํานาจ
หน้าท่ีในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการ
ทํางานท่ีต้องยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจใน
ความล่าช้า 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กร และภาคประชาชน
เพื่อสร้างความเข้าใจคุ้นเคย 
- 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมที่ส่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของตําบลทุ่งฝาย มีดังนี้  
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 

โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
(2) โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นเปิด

โอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 
(3) ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ี

เพ่ิมมากข้ึน อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจํานวนมาก
ยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ํา ความต้องการกําลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ 
และต้องปูองกันไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 

(5) สังคมไทยกําลังประสบป๎ญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ในการเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่ อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของ
โลกได้ 

(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย ให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย 
ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ 

(7) ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการ
เรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภค 

(8) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ความขัดแย้งใน
เชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน       
และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(9) ภาวะโลกร้อนเป็นป๎จจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ     
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
          

  

ยช.1 ยช.2 ยช.3 ยช.4 ยช.5 ยช.6 

 

ยกจ. 1 
 

ยกจ. 2 
 
 

 

ยกจ. 3 

ผศก.9 

ผศก.2 ผศก.3 ผศก.4 ผศก.5 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ  
ตอนบน 1 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดล าปาง 
 

         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

    ยจ.1 
 

    ยจ.2 
 

    ยจ.3 
 

    ยจ.4 
 

ผศก.6 ผศก.7 ผศก.8 

ผศก.1 

ผศก.10 

 

ยกจ. 4 
 

ยกจ. 5 



                 
 

          

แบบ ยท. 01 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยจ.1 ยจ.2 ยจ.3 ยจ.4 

ย.3 การพัฒนาสังคมฯ ย.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ย.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ย.2 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ย.5 การพัฒนาด้านการเมืองและ
บริหาร 

ประชาชนได้รับบริการด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 

 

ย.อปท.1 ย.อปท.2 ย.อปท.3 ย.อปท.4 ย.อปท.5 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและ 
ยั่งยืน 

 

ประชาชนได้รับการพัฒนคุณภาพ 
ชีวิตส่งเสริมการศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ประชาชนได้รับบริการด้าสุขภาพ 
อนามัยปลอดภัยชีวิตแลทรัพย์สิน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

 

ประชาชนมีอาชีพแลรายได ้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 

ประชาชนได้รับบริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.ทุ่งฝาย 
 

 
  เป้าประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์
ของจังหวัด
ล าปาง 



                    
                                                                                                                                                                                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               

ก.
5.1 

ก.
5.2 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรง
ฯ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนแอส
ฟัลท์ติก 

โครงการ
ปรับปรุง/
ก่อสร้าง 
ประปา
หมู่บ้าน โครงการ
ก่อสร้าง
ดาด ล า
เหมือง /            
ขุดลอก โครงการ
ก่อสร้างทาง 
น้ าล้น/อ่าง 
เก็บน้ า 

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

โครงกา
รติดตั้ง            
ไฟก่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ  

 
 

โครงการ  

 
 

โครงการ   

 
 

โครงการ  

 
 
โครงการ   
  
 

 
 

โครงการ  

   
 

โครงการ                              

 
กลยุทธ์ 

การพัฒนา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

 
 
โครงการ  

 
 
โครงการ  

เคหะชุมชน การพาณิชย ์ การศึกษา สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง 

การเกษตร รักษาความสงบ
ฯ 

การศาสนาฯ สังคมสงเคราะห ์ แผนงานบริหารทั่วไป 

งบกลาง 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
- การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
- การไฟฟ้าสาธารณะ 
- การวางผังเมือง 
 

- การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ การฟื้นฟู 
การเฝ้าระวังและการ
ป้องกันรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- การศึกษา 
- การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การป้องกันรักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
- การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
 

- การส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
- การส่งเสริมการตลาดและ
การใช้สินค้าท้องถิ่น 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การปรับปรุง การพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 



3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์   

 
 
                   “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทีมุ่งเสริมระบบของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและชุมชน และยึดถือธรรมภิบาล 
                              ในการบริหารงานเป็นส าคัญ และสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

๑. การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน  

2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

3. การพัฒนาสังคม 
ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ    
 
 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
 
 

ประชาชนได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้มาตรฐาน 

 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมที่สมดุลและ 
ยั่งยืน 
 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใสและมีส่วนร่วม 
 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 
 

ประชาชนได้รับการพัฒนคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ประชาชนได้รับบริการด้าสุขภาพอนามัยปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 
 

 ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
ร้อยละของประชาชนที่ได้ร่วมอนุรักษ ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี
 

ร้อยละของประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพเพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น     

ร้อยละของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของประชาชน
ได้รับบริการที่รวดเร็ว
และพึงพอใจมากขึ้น 

1.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
1.2  การพัฒนาการศึกษา 
1.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1.4  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
1.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

 

2.1  การส่งเสริมอาชีพและ 
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.2  การส่งเสริมการตลาด 
และการใช้สินค้าท้องถ่ิน 
2.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง   
บ ารุงรักษาถนน  สะพาน 
3.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 
3.3  การไฟฟ้าสาธารณะ 
3.4  การวางผังเมือง 
 

4.1  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.2  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง
และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
 

5.1 การพัฒนาบุคลากร 
5.2 การปรับปรุง  การพัฒนา 
เครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ 
ปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน เคหะชุมชน การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็ง 

การพาณิชย ์ รักษาความสงบ ศาสนา สังคมสงเคราะห ์ บริหารงานทั่วไป 

งบกลาง 



 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

แบบ ยท.03 3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ทุ่งฝาย 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ ์

 
ผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่
1 , 2 , 3 , 4 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนได้รับ
บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

1. จ านวนถนนสะพานที่
ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
 
2. จ านวนท่อ/รางระบาย
น้ าที่ได้รับการด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง 
 
3. ที่สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
 
4. ระบบประปามีใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 
 
5. แหล่งน้ าทาง
การเกษตรได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

5 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 

10 
 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

5 
 
 

 

15 
 
 
 

8 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

8 
 

 
 
 

 

20 
 
 
 

11 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

11 

25 
 
 
 

14 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

14 

ปีละ 5 
โครงการ 
 
 
ปีละ 3 
โครงการ 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
ปีละ 3 
โครงการ 

1. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน 
2. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
3. การไฟฟ้า
สาธารณะ 
4. การผังเมือง 

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 13 สาย 
- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ 5 สาย 
- โครงการถนนลูกรัง
บดอัด 2 สาย 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
ราง/ท่อระบายน้ า 
11 โครงการ 
- ติดต้ังไฟกิ่งที่
สาธารณะ 10 
หมู่บ้าน 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 4 
โครงการ 
- ปรับปรุงซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง 11 
โครงการ  

กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
ส านักงาน 
ปลัด 
 
 
ส านักงาน 
ปลัด 
 
ส านักงาน 
ปลัด 
 
ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

แบบ ยท.03 
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งฝาย 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ ์

 
ผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2,4 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล
และยั่งยืน 

1. จ านวนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการบริหารจัดการ 
และมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขั้น 
 
2. จ านวนชุมชน/
ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 

3 
 
 
 
 
 

1 

6 
 
 
 
 
 

2 

9 
 
 
 
 
 

3 

12 
 
 
 
 
 

4 
 

15 
 
 
 
 
 

5 

ปีละ 3
โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 1
โครงการ 
 
 
 
 

1. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การอนุรักษ์ การ
ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง
และการป้องกันและ
รักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 
-  โครงการปลูก
ป่า/ ปลูกป่าชุมชน 
- โครงการก่อสร้าง
พนังป้องกันตลิ่งพัง 
- โครงการบริหาร
จัดการขยะ 

ส านักงาน 
ปลัด 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

แบบ ยท.03 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งฝาย 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

 
กลยุทธ ์

 
ผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่
4  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม/
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. ประชาชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริม
การศึกษาและมี
แหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ 
2. ประชาชนได้รับ
บริการด้านสุขภาพ
อนามัยและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
3. ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีได้รับ 
การอนุรักษ์สืบสาน
ให้คงอยู่สืบไป 

1. จ านวนร้อยละของ
ประชาชนทุกช่วงวัยท่ีได้รบ
การดูแลสงเคราะห ์
 
2. ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
 
3.จ านวนประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบ 
สานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี 
 
4. ประชาชนได้รับการส่ง 
เสริมการดูแลสุขภาพ
อนามัยและได้รับการ
บริการทางสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและมี
คุณภาพ 
 
5.การให้บริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

65 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

2 

70 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 

4 

75 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 

6 
 

80 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

8 
 

85 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 

ร้อยละ 5 ต่อป ี
 
 
 
ปีละ 3 โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 โครงการ 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ประชาชน 
2. การศึกษา 
3. การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.การป้องกัน
รักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
5. การส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 
 
 

 - โครงการสงเคราะห์/
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ในผู้สูงอายุ   
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
เด็ก สตรี 
- โครงการสนับสนุนและ
บริหารสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก
นักเรียนและเยาวชนใน
ต าบล 
- โครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน 
- โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- โครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อและ
โรคเรื้อรัง 
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

กอง
สวัสดิการ 
 
ส านักงาน 
ปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
กอง
สวัสดิการ 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

แบบ ยท.03  
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งฝาย 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ ์

 
ผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่  
2 , 3 , 4 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

1. ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร 
 
2. กลุ่มอาชีพในต าบล
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้และมีความเข้มแข็ง 
มีการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้น 
 
3. ผลิตภัณฑ์ของต าบล
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

3 

8 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

4 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 
 

ปีละ 2
โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ 2
โครงการ 
 
 
 
ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 

1. การส่งเสริม
อาชีพและรายได้
ให้กับประชาชน 
2. การส่งเสริม
การตลาด 
3. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- โครงการตลาดนัด
ชุมชน 
- โครงการ/กิจรรม
สนับสนุนส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย ์
- โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนากลุ่มอาขีพ 
- โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส าคัญของ
ต าบล 

กอง
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน 
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

แบบ ยท.03  
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งฝาย 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ ์

 
ผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที่  4 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย
มากขึ้น 
 
2. บุคลากรในองค์กรมี
ศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชนมากขึ้น 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 5 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนา
บุคลากร 
2.การปรับปรุง 
การพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

- โครงการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และผู้น า
ท้องถิ่น 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
- โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝายและ
สถานที่ในความ
รับผิดชอบ 
 

ส านักงาน 
ปลัด 
 
กองคลัง 
 
กองช่าง 
 
กอง
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน 
ปลัด 
 
กองคลัง 
 
กองช่าง 
 
กอง
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
อบต.ทุ่งฝาย ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 

แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด  

อบต.ทุ่งฝาย แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักงานปลัด 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด  
 
 

อบต.ทุ่งฝาย 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 
แผนงานสาธารณะสุข ส านักงานปลัด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักงานปลัด , กองสวัสดิการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ , ส านักงานปลัด 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งฝาย 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม 
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด , คลัง  

อบต.ทุ่งฝาย ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ , ส านักงานปลัด 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน             4 ส านัก/กอง 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

 



ผ.01

                          ยทุธศาสตร์ จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 ดา้นการพฒันาโครางการพืน้ฐาน

แผนงานเคหะชมุชน 31 11,564,000    35 19,190,000 51 20,989,400  43 18,589,500 33 19,312,000   193 89,644,900   

แผนงานการเกษตร 1 1,800,000      12 4,060,000   14 5,198,000    24 9,028,000   10 17,339,000   61 37,425,000   

แผนงานการพาณยิ์ 2 855,000         7 4,249,000   5 2,250,000    5 4,222,000   7 14,600,000   26 26,176,000   

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะชมุชน 7 3,582,000      19 21,781,700 19 21,695,000  15 17,847,500 14 22,897,500   74 87,803,700   

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชมุชน 6 450,000         7 480,000      6 450,000       6 450,000      1 20,000          26 1,850,000     

แผนงานการเกษตร 5 160,000         5 160,000      5 160,000       5 160,000      0 -                20 640,000        

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาสงัคมชุมชนและการ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แผนงานรักษาความสงบภายใน 17 1,959,000      19 1,994,000   18 1,989,000    18 1,989,000   4 3,125,000     76 11,056,000   

แผนงานการศกึษา 17 1,400,000      18 1,430,000   19 1,460,000    17 1,400,000   10 1,135,000     81 6,825,000     

แผนงานสาธารณสขุ 14 1,046,000      13 996,000      10 796,000       10 796,000      7 620,000        139 4,254,000     

แผนงานสงัคมสงเคราะหฯ์ 9 400,000         11 460,000      11 460,000       9 400,000      7 360,000        47 2,080,000     

แผนงานเคหะชมุชน 0 -                 2 585,000      4 1,928,000    0 -              3 1,700,000     9 4,213,000     

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชมุชน 25 1,985,000      25 1,985,000   26 2,095,000    25 2,085,000   6 255,000        107 8,405,000     

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 19 2,025,000      19 2,025,000   19 2,025,000    20 3,525,000   8 1,705,000     85 11,305,000   

แผนงานงบกลาง 4 13,799,000    4 13,799,000 4 15,400,000  4 15,400,000 4 15,400,000   20 73,798,000   

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ฝาย

ปี 2565 รวม 5 ปี



                          ยทุธศาสตร์ จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

จ านวน

โครงกา

ร
งบประมาณ  

(บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ฝาย

ปี 2565 รวม 5 ปี

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชมุชน 6 500,000         9 530,000      6 500,000       6 500,000      1 300,000        28 2,330,000     

แผนงานการเกษตร 9 380,000         9 380,000      9 380,000       9 380,000      1 40,000          37 1,560,000     

ยทุธศาสตรท์ ี ่5 การพฒันาการเมอืงการบรหิาร

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 9 1,485,000      11 1,795,000   10      1,585,000    10 1,485,000   3 605,000        43 6,955,000     

แผนงานสงัคมสงเคราะหฯ์ 1 100,000         1 100,000      1        100,000       1 100,000      1 100,000        5 500,000        

แผนงานเคหะชมุชน 5 1,300,000      6 1,600,000   5        1,300,000    5 1,300,000   5 1,300,000     26 6,800,000     

แผนงานการเกษตร 1 100,000         1 100,000      1        100,000       1 100,000      1 100,000        5 500,000        

รวมท ัง้ส ิน้ ยทุธศาสตรท์ ี ่1 - 5 188 44,890,000    233 77,699,700 243 80,860,400  233 79,757,000 126 100,913,500 1,108 384,120,600 



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 ถนนลูกรังบดอดั  บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย  1200 เมตร 576,000 576,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- จากท่ีนายป๊อก  กนัทะวงค ์ -ท่ีดินนายโชติ  สายผดั สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- จากท่ีนางจิราภรณ์  แกว้ฟู - ท่ีดินนายสมนึก  อุ่นเครือ  ระยะทาง 1,200 เมตร

- จากชลประทาน - ท่ีนายเนตร  จาํเนียร

2 ก่อสร้างสะพานขา้มห้วยหลวง (กาํนนันอ้ง สนับุรุษ) เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้ง 5 เมตร   ยาว  6 เมตร 450,000 สะพาน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 1 แห่ง สะดวกในการคมนาคม

3 ถนน คสล.(นางวิไล อินทะวงค-์คนัคลองชลประทาน) เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 800 เมตร 552,000 552,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย ความยาว 800 เมตร สะดวกในการคมนาคม

4 ถนนลาดยาง(บา้นนายยทุธ  สมออ๊ด - ท่ีนานายสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร   483,000 483,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

นนัตะ๊กูล  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 700 เมตร ความยาว 700 เมตร สะดวกในการคมนาคม

5 ถนนลาดยาง (บา้นนายไว  กนัทะวงค ์- ป่าชา้ ) เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 552,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 400 เมตร ความยาว 400 เมตร สะดวกในการคมนาคม

6 ถนนลาดยาง (หนา้วดัศรีภูมิมา - สะพานดอนมูล เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 552,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 400 เมตร ความยาว 400 เมตร สะดวกในการคมนาคม

7 วางท่อระบายนํ้าคอสะพานไปตาํบลพิชยั แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 20 เมตร 44,000 ท่อระบายนํ้ายาว ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 20 เมตร ในชุมชน

8 รางระบายนํ้านายสุวิทย ์กาวิวงค ์-นายอ่อง กนัทะวงค์ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 80 เมตร 200,000 รางระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 80 เมตร ในชุมชน

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

9 วางท่อระบายนํ้าบา้น นส.สุภาภทัร์ กนัทะสี - นางคนึง แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 50 เมตร 110,000 ท่อระบายนํ้ายาว ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

มงักร   บา้นท่าส้มป่อย ม.1 50 เมตร ในชุมชน

10 รางระบายนํ้าบา้นนายแสง วงคน์าม - นางดวงเดือน มงักรแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 60 เมตร 150,000 รางระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 60 เมตร ในชุมชน

11 วางท่อระบายนํ้าบา้นนายอ่อง เมืองแกว้ -นายสมนึก แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 200 เมตร 500,000 ท่อระบายนํ้ายาว ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

คาํโพธ์ิ  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 200 เมตร ในชุมชน

12 วางท่อระบายนํ้า บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 300 เมตร 660,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

-  บา้นนางบวัแกว้ แวน่แกว้ - นายวีระชยั  -  กนัทะสี  ความยาว 380 เมตร ในชุมชน

-  บา้นนางวิไล  ทองใบ - นางคณิต กนัทะตัน๋

13 รางระบายนํ้า บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 550 เมตร 687,500 687,500 รางระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

-  บา้นนายสุวิทย ์ศรีปินตา - นางนาํ  กนัทะวงค์ ความยาว 550 เมตร

-  บา้นนางนาํ  กนัทะวงค ์- นางต๋ิม สมพงษ์

-  บา้นนางวญัเพญ็ รําพึงกิจ - นายตุ๋ย  กนัทะวงค์

- บา้นชาติชาย ณ ลาํปาง - นางอุม้  เขียนทะการ

14 รางระบายนํ้า บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 50 เมตร 110,000 รางระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

-  บา้นนางหยาดเพชร ยาวิไชย - นางคณิต  กนัทะตัน๋ ความยาว 50 เมตร ในชุมชน

15 ถนนลาดยาง (บา้นนายกฤษณ์ มณัฑจิตร  - นายตุ๋ย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 690,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

กนัทะวงค ์) บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 500 เมตร ความยาว 500 เมตร สะดวกในการคมนาคม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

16 ถนนลาดยาง (จากตลาด - บา้นนายเลง้  แสนคาํ) เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 389,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 282 เมตร ความยาว 282 เมตร สะดวกในการคมนาคม

17 ถนนลาดยาง (บา้นนายทองคาํ  ปักสิน - นายป๊อก เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

กนัทะวงค ์) บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 363 เมตร ความยาว 363 เมตร สะดวกในการคมนาคม

18 ถนนลาดยาง (นางอุม้ เขียนทะการ - โรงสีนายเตา้ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 621,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

กนัทะวงค ์)บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 450 เมตร ความยาว 450 เมตร สะดวกในการคมนาคม

19 วางท่อระบายนํ้าจากบา้นนายณรงค ์ สิทธิจีน  ถึงบา้น
นางเพญ็  รําพึงกิจ บา้นท่าส้มป่อย ม.1

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

ความยาวเฉล่ีย 250 เมตร 750,000 ท่อระบายนํ้ายาว       
250 เมตร พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

20 วางท่อระบายนํ้า จากหวัสะพานบริเวณบา้นนายตุ๋ย  
กนัทะวงค ์ถึง นายนรงค ์ สิทธิจีน  บา้นท่าส้มป่อย  
ม.1

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

ความยาวเฉล่ีย 250 เมตร 750,000 ท่อระบายนํ้ายาว       
250 เมตร พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

21 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร  507,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

-  นางคาํปัน  คาํโพธ์ิ - นางเป็ง  คาํจนัตะ๊ สะดวกสบาย ความยาวเฉล่ีย  490  เมตร 9 เส้น สะดวกในการคมนาคม

-  นางเหลน พทุธวงค ์- คนัคลองชลประทาน ความยาว 490 เมตร

-  นางรวิพรรณ ศรีชยัวงค ์- นางสนธยา  ต๊ิบปาละวงค์

-  นางต๊ิบ จนัทร์ศิริ - นางเก้ียว ราชเครือ

-  นายสุเพช็ร  แสนคาํ - นายระบิล  ตอ้นรับ

-  นางอาํไพ สอนบุญเรือง - นายสมคิด  สอนบุญเรือง

-  นายลือ  ฟพูนัธ์  - นางบุญเนียน  มูลหล่อ

-  นายธรรมนูญ สุวรรณอตัถุ ์- นายจรัล  สุวรรณอตัถ์

-  นางณชัชา ใจหาญ - นางวญัเพญ็ รําพึงกิจ

22 โครงการวางท่อระบายนํ้าเส้นบา้นนายอ่อง ไปบา้น
นายสมนึก คาํโพธ์ิ บา้นท่าส้มป่อย  ม.1

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อคสล. เส้นผา่นศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพกั ความ
ยาวรวม 166 เมตร/ 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

350,000 ท่อระบายนํ้ายาว 166 
เมตร   พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

23 โครงการวางท่อระบายนํ้าบริเวณท่ีนานางอูน  ปัญญา
ทา  บา้นท่าส้มป่อย  ม.1

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ เส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร  พร้อมบ่อพกั ความยาว
รวม 30 เมตร / รายละเอียด
ตามแบบแปลน ประมาณราคา
 อบต.ทุ่งฝาย

85,000   ท่อระบายนํ้ายาว        30
 เมตร พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

24 โครงการวางท่อระบายนํ้า เส้นทางบา้นนายมิตรไป
นางคณิต กนัทะตัน๋ บา้นท่าส้มป่อย  ม.1

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาว
 184 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลน ประมาณราคา 
อบต.ทุ่งฝาย

390,000 ท่อระบายนํ้ายาว           
184 เมตร พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

25 โครงการป้องกนัการกดัเซาะท่ีปลายท่อระบายนํ้าทิ้ง
โดยการเรียบกล่องลวดตาข่าย  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 
(บริเวณบา้นนายศรี ช่ืนชม)

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้ากดัเซาะ เรียนกล่องลวดตาข่าย 1 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

103,900 เรียบกล่องลวดตาข่าย   
1 จุด

ลดปัญหาการกดัเซาะ
บริเวณปากท่อระรายนํ้า

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

26 โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บา้นท่าส้มป่อย  ม.1  
    (บริเวณบา้นนางสรีรัตน์ สุ่มแกว้ ไปทางบา้นนาย
มิตร )

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 
0.40 เมตร  ยาว 130 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

352,000 ท่อระบายนํ้ายาว        
130 เมตร

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

27 โครงการระบบระบายนํ้า  บา้นท่าส้มป่อย  ม.1            
        (จากบา้นนายมิตร ไปสุดทาง)

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

ระบบระบายนํ้า  ความยาว 185 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
ฝาย

499,500 ท่อระบายนํ้ายาว    185 
เมตร   พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

28 วางท่อระบายนํ้า ซอย 8 ถึงลาํเหมืองใส้ไก่ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาว 50 เมตร  100,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 ความยาว 50 เมตร

29 วางท่อระบายนํ้าซอย 1 หนา้บา้นแม่สม พรมไชย ถึง แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาวเฉล่ีย 300 เมตร 600,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

แม่นํ้าวงั คุณเจ้ียบ สารธิวงค ์บา้นทุ่งฝาย ม.2 ความยาว 300 เมตร

30 เสริมลูกรังไหล่ทางขา้งถนน คสล.ทุกสาย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย 2,000 เมตร 200,000 เสริมลูกรับไหล่ทาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย ม.2 สะดวกสบาย ระยะทาง 2,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม

31 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร   100,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

-  คลองชา้ง  - คนัคลองชลประทาน สะดวกสบาย ความยาวรวมเฉล่ีย 100 เมตร ยาวเฉล่ีย 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

32 เสริมถนน คสล.พร้อมวางท่อ บา้นทุ่งฝาย ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร   414,000 เสริมถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- เสริม ซอย 1 ถึงนายเสน่ห์ ณ ลาํปาง สะดวกสบาย ความยาวรวมเฉล่ีย 300 เมตร ยาว 300 เมตร สะดวกในการคมนาคม

33 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความยาว 800 เมตร 552,000 552,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

หนา้วดัชา้งเผือกริมแม่นํ้าวงั - เขตติดต่อ ม.8 สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร     ยาวเฉล่ีย 800 เมตร สะดวกในการคมนาคม

34 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์ บา้นทุ่งฝาย ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร     150,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ซอย 2 สุดซอย สะดวกสบาย ความยาวรวมเฉล่ีย 100 เมตร 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม

35 ถนนลาดยางวงแหวน  ซอย 2 - ซอย 4 - ซอย 6 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย  4.00 เมตร  414,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บน้ทุ่งฝาย  ม.2 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย  300 เมตร ความยาว 300 เมตร สะดวกในการคมนาคม

36 ถนนลาดยางแอสฟัลทบ์า้นทุ่งฝาย  ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 138,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

จากซอย 7 ขา้งป่าชา้ ถึงเจา้พอ่บา้นติดสะพานชา้งเผือก สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 100 เมตร ความยาว 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
 ซอย 5 และ ซอย 6    บา้นทุ่งฝาย ม.2

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง  5 เมตร   ความยาว 
 170 เมตร  ความกวา้ง 3 เมตร 
 ความยาว 189 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

426,000 ถนนลาดยาดยางแอส
ฟัลทติ์ก     คอนกรีต 
ความยาว 359 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
         บา้นทุ่งฝาย ม.2  ซอย 1

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต ความกวา้ง 3
 - 4 เมตร  ยาวรวม 400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 1,320 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
ฝาย

490,000 ลาดยาดยางแอสฟัลทติ์ก
     คอนกรีต ความยาว 

400 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นแพะหนองแดง ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร     480,000 480,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

-  ลาํห้วยดอกเขม็ สะดวกสบาย ความยาวรวมเฉล่ีย  1000 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม

-  เส้นท่ีทิ้งขยะเดิมถึงห้อยดอกเขม็

40 วางท่อระบายนํ้า บา้นแพะหนองแดง ม.3 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาวเฉล่ีย  60 เมตร  พร้อม 120,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- บา้นคุณไพบูลย ์ ถึงบา้นนางอาํนวย บ่อพกั ยาว 110 เมตร

41 วางท่อระบายนํ้า บา้นแพะหนองแดง ม.3 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 50 เมตร 100,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นางทองทบั  ดวงเพราะ - ปากทางซอย 5 ยาว 50 เมตร



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

42 วางท่อ/รางระบายนํ้า บา้นแพะหนองแดง ม.3 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความเยาวเฉล่ีย 160 เมตร 352,000 รางระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นายลว้น กนัทา ถึง ประปาหมู่บา้น ความยาว 160 เมตร

- นายแกว้ ใจแกว้แดง ถึง แม่หลวงจนัทร์ ธรรมลงักา

43 ถนนลูกรัง หน่วยจดัการไฟป่า ถึง ถนนลาํปางแจห่้ม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 384,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 400 เมตร ยาว 400 เมตร สะดวกในการคมนาคม

44 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นแพะหนองแดง ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร     276,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

-นางทองหวาน ธิกุล ถึง บุญส่ง หินใจรักษา สะดวกสบาย ความเยาวเฉล่ีย  200 เมตร ความยาว 200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

-ซอย4 นายแสน เรือนนอ้ย ถึง นานต๊ิบ ศรีใจ

-นายวร แสนผาบ ถึง สุดซอย

45 ถนนลาดยาง บา้นนายมูล ดอกสร้อย ถึง บา้นนายสรเดชเพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย  3.00 เมตร     776,000 776,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง  ม.3 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 1,500 เมตร ความยาว 1,500 เมตร สะดวกในการคมนาคม

46 ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า บา้นนางนงนุช ถึงบา้น แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย  100 เมตร 200,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

นางนงเยาว ์บุญสวสัด์ิ  บา้นแพะหนองแดง  ม.3 ความยาว 100 เมตร

47 ถนนลาดยางบา้นนายกระสินธุ์  อินทรพรม ถึง ห้วยเล่ือนเพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 690,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย  4.00 เมตร     ความยาว 500 เมตร สะดวกในการคมนาคม

48 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนายสรเดช           
วิสาระเกตุ ไปยงับา้นนางสุแกว้  เหล่าชยั            บา้น
แพะหนองแอง ม.3

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร          ยาว
เฉล่ีย 300 เมตร

500,000 ถนน คสล. ความยาว 
300 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

49 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลทติ์ก  
คอนกรีต เส้นคนัคลองเส้นทางบา้นช่างสมศกัด์ิ ไป
นายชยาวฒัน์   บา้นแพะหนองแดง  ม.3

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 4 เมตร  ความยาว 
220 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 880 ตารางเมตร /
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

399,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ความยาว 

220 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บา้นแพะหนองแดง    
ม.3       (ซอยบา้นนางเพญ็ศรี  ธิกุล)

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่  800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

450,000 ถนน คสล. ความยาว 
200 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

51 วางท่อระบายนํ้า (บา้นนางฟองจนัทร์ จนัทร์เป็ง - แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาวเฉล่ีย 100 เมตร 200,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

นายแสวง สุขหรอ ) บา้นท่าโทก ม.4 ยาว 100 เมตร

52 วางท่อระบายนํ้า ซอย 3/1 พอ่จนัทร์ ขนัธิมา ถึง แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาวเฉล่ีย 50 เมตร 100,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

แม่มนั ศรีชยัวงค ์บา้นท่าโทก ม.4 พร้อมบ่อพกั ยาว 50 เมตร

53 วางท่อระบายนํ้า บา้นท่าโทก  ม.4 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ความยาวเฉล่ีย  180 เมตร 360,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- เลียบถนนลาํปางแจห่้ม ถึงแม่บุญศรี เสนาวนั พร้อมบ่อพกั ยาว 180 เมตร

- นางสุนา พทุธวงค ์- นายสุภาพ บุญเจริญ



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

54 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์พร้อมวา่งท่อ บา้นท่าโทก  ม.4 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความยาวเฉล่ีย 100 เมตร 100,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- บา้นหมอมณัฑนา ถึงนายสมนึก ขนัศรี สะดวกสบาย พร้อมบ่อพกั ยาว 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- บา้นนายนอ้ย ปอนสืบ ถึงนางดวงแข  อนัเสน

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีต
 ซอยประปาหมู่บา้นและซอย 3/2  บา้นท่าโทก  ม.4

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 2.5 - 4 เมตร   หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,475 ตาราง
เมตร / รายละเอียดตามแบบ
แปลน ประมาณราคา อบต.ทุ่ง
ฝาย

445,500 ปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต พ้ืนท่ี

ไม่นอ้ยกวา่ 1,475 
ตารางเมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

56 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บา้นทุกเส้น เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย 1,200 เมตร 240000 เสริมลูกรังไหล่ทาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 สะดวกสบาย ยาว 1,200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

57 ถนนลูกรังพร้อมวางท่อเลาะลงห้วยแม่ทะ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย 1,500 เมตร 540,000 540,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย  3.00 เมตร     ยาว 1,500 เมตร สะดวกในการคมนาคม

58 ก่อสร้างสะพานขา้มห้วยแม่ทะ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม  สะพาน 1 แห่ง 1,200,000 สะพาน ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 สะดวกสบาย 1 แห่ง สะดวกในการคมนาคม

59 ถนน คสล. บา้นแม่ทะ  ม.5 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 55,200 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- เขา้ศูนยว์ฒันธรรมประจาํตาํบลทุ่งฝาย สะดวกสบาย 30 เมตร ความยาว 30 เมตร สะดวกในการคมนาคม

60 วางท่อระบายนํ้า  ซอย 2  ลงแม่นํ้าวงั แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 600 เมตร พร้อมบ่อพกั 600,000 600,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 ความยาว 600 เมตร



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

61 วางท่ะระบายนํ้า ซอย 1 ไป ซอย 3 ขา้งสาํนกัสงฆ์ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 250 เมตรพร้อมบ่อพกั 500,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 ความยาว 250 เมตร

62 วางท่อระบายนํ้า ซอย 4 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 200 เมตรพร้อมบ่อพกั 400,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 ความยาว 200 เมตร

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น
นายทูล  ตะ๊เฟย ไปถึงบา้นนายเจริญ  สุวรรณ       
บา้นแม่ทะ ม.5

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง  2 เมตร  ความยาว 
40 เมตร

50,000   ถนน คสล.            
ความยาว 40 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปาก
ทางหลกัไปยงัท่ีนานายมานพ  ใสตนั บา้นแม่ทะ ม.5

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง  3 เมตร  ความยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

403,000 ถนน คสล.       ความ
ยาว 250 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

65 โครงการขดุลอกลาํห้วยจ่าก่าพร้อมถนนหินคลุก         
         บา้นแม่ทะ  ม.5

เพ่ือแกไ้ขปัญหาลาํห้วยต้ืนเขินและ
ถนนบริเวณลาํห้วยชาํรุด

ขดุลอกคความยาว 580 เมตร 
ถนนหินคลุกความกวา้ง 3 เมตร
 ความยาว 580 เมตร/ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

450,000 ขดุลอกลาํห้วยพร้อม
ถนนหินคลุก ความยาว 

580 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

66 โครงการปรับปรุงรางส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร  บา้นแม่ทะ
 ม.5          ( บริเวณท่ีนา นายก๊อต กนัทะวงค)์

เพ่ือแกไ้ขปัญหาการระบบการส่ง
นํ้าทางการเกษตรไม่ทัว่ถึง

ปรับปรุงรางส่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตร ความยาว 75 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

760,000 ระบบการส่งนํ้า     ท่ี
ชาํรุดไดรั้บการ

ปรับปรุงให้ใชก้ารได ้ 
ความยาว 75 เมตร

รเกษตรกรมีนํ้าใชท้าง
การเกษตรอยา่งทัว่ถึง

กองช่าง

67 โครงการวางท่อลอดเลียบลาํห้วยแม่ทะ บา้นแม่ทะ  
ม.5                    (ลาํห้วยแม่ทะ)

เพ่ือให้ประชาชนสญัจรขา้มผา่นลาํ
ห้วยแม่ทะ

ท่อคสล. ขนาด 0.60 เมตร 
มอก. ชั้น 3  จาํนวน 8 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

45,000   ท่อลอดเหล่ียม    1 จุด ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บา้นแม่ทะ  ม.5             
                   (บริเวณบา้นนายมานพ ใสตนั ไปทาง
บา้นนายประเสริฐ      ใสตนั

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร       
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 84 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
ฝาย

48,000   ถนน คสล. ความยาว 28
 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

69 สะพานขา้มคลองชลประทาน (บา้นยายทอง ณ ลาํปาง) เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม สะพาน คสล. 1 แห่ง 500,000 สะพาน ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 1 แห่ง สะดวกในการคมนาคม

70 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน (ศาลาอเนกประสงคใ์หม่ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 414,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ถึงคลองชลประทาน   บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 300 เมตร ความยาว 300 เมตร สะดวกในการคมนาคม

71 ถนน คสล. (บา้นนายหลง ช่างหล่อ - นายชยัวฒัน์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 55,200 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

อินตะ๊สงค ์) บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 30 เมตร ความยาว 30 เมตร สะดวกในการคมนาคม

72 วางท่อระบายนํ้า สามแยกบา้นนายจนัทร์ จนัทร์ตั้ง ถึง แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 300 เมตร 400,000 200,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นผูใ้หญ่รัตน์ ลงลาํห้วย  บา้นกลาง  ม.6 ความยาว 300 เมตร

73 วางท่อระบายนํ้าบา้นกลาง ม.6 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 300  เมตร 600,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นางศรีวรรณ ดวงเทียน นายสมพร  ทามา   ความยาว 300 เมตร

- นายตุ๋ย  แขนงแกว้ ถึง นางทอง หน่อยศ

74 ถนนลูกรังสะพานขา้มลาํเหมือง ถึงฟาร์มไก่ ถึง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 384,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

นายทอง ณ ลาํปาง  บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 400 เมตร ความยาว 400 เมตร สะดวกในการคมนาคม

75 ถนนลูกรังท่ีนาพอ่หลวงบุญเจริญ ถึงบา้นนายอนุสรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 672,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

วงคเ์ขียว  บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 700 เมตร ความยาว 700 เมตร สะดวกในการคมนาคม

76 ถนนลูกรังจากท่ีนานางคาํแปง เสนาวนั ถึงท่ีนานาย เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 960,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

สมพร ศรีไชยอูด้   บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 1,000 เมตร ความยาว 1,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

77 ถนน คสล. จากสะพานปงชยันาป้อเช่ือมบา้นกลาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 368,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 200 เมตร ความยาว 200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

78 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลทพ์ร้อมวางท่อและบ่อ
พกั จากบา้น อ.ชาญณรงค ์ ศิริบุญธรรม ไปยงับา้น
นางศรีวรรณ โอภางกูล  บา้นกลาง ม.6

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความยาว 200 เมตร              
พร้อมวางท่อและบ่อพกั

800,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ความยาว 

200 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

79 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท ์จากบา้นนายจาํรัส  
หลา้เรือน  ไปบา้นนายสมชาย  ซ่ืองาม  บา้นกลาง ม.6

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความยาว 500 เมตร 500,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ความยาว 

500 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดอดั
แน่น พร้อมขดุลอกห้วยแม่เลาเก่าพร้อมท่อลอด
เหล่ียม   บา้นกลาง ม.6

เพ่ือแกไ้ขปัญหาลาํห้วยต้ืนเขินและ
ถนนบริเวณลาํห้วยชาํรุด

ถนนหินคลุกความกวา้ง 3เมตร
 ความยาว 200 เมตร พร้อมขดุ
ลอก ความยาว 200 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

400,000 ขดุลอกลาํห้วยพร้อม
ถนนหินคลุกบดอดัแน่น

 ความยาว 200 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลทติ์กคอ
นกรีต เส้นเช่ือมตาํบลทุ่งฝาย ตาํบลตน้ธงชยั ตาํบล
นิคม   บา้นกลาง ม.6

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 4 เมตร  ความยาว 
260 เมตร / รายละเอียดตาม
แบบแปลน และประมาณราคา
 อบต.ทุ่งฝาย

455,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ความยาว 

260 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นกลาง ม.6                
                 ( ทางเขา้ป่าชา้บา้นกลาง)

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กวา้ง  4 เมตร       
ยาว 37 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 148 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

82,000   ถนน คสล.                 
ความยาว 37 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

83 วางท่อระบายนํ้า จากบา้นนายสุริยา เชียวคาํ  ถึงลาํห้วย แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 200 เมตร 400,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

แม่กะเริม  บา้นนาป้อเหนือ  ม.7 ความยาว 200 เมตร

84 วางท่อระบายนํ้า (ถนนลาํปาง-แจห่้ม บา้นนางบุญถิน แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 150 เมตร 300,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

ศรีวงศ ์ถึงห้วยแม่กะเริม  นาป้อเหนือ ม.7 ความยาว 150 เมตร

85 วางท่อระบายนํ้า บา้นนาป้อเหนือ  ม.7 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน 740,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- สามแยกนางบุญเทียน ศรีชยัอุด๊ -นายสม  อดัแอ ยาวเฉล่ีย 370 เมตร ความยาว 370 เมตร

- ซอย 2 นางยอดเรือน ปิยะโสภา - สมชาย  ปิยะโสภา

-  นางจนัทร์ฟอง  พทุธวงค ์- นายยอดเรือน ปิยะโสภา  

-  ซอย 11 ถนนลาํปางแจห่้ม -นายอาทิตย ์พทุธวงค์

86 วางท่อระบายนํ้า บา้นนาป้อเหนือ  ม.7 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวฉล่ีย 200 เมตร 400,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

บา้นยายไหล ณ ลาํปาง ถึง พอ่หลา้ ปิยะโสภา ความยาว 200 เมตร



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

87 ถนน คสล.พร้อมวางท่อ บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 138,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นนายนรินทร์  ยอดจนัทร์ ถึงห้วยแม่ทรายคาํ สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 100 เมตร ความยาว 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม

88 ถนนลาดยางพร้อมวางท่อ บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 207,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ซอย 8 ขา้งวดัทิศใต ้เช่ือมถนนบา้นกลาง สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 200 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

89 ถนนลาดยางพร้อมวางท่อ บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 414,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

เส้นขา้งวดันาป้อเหนือทิศเหนือถึง เขตติดต่อบา้นกลาง สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 400 เมตร ความยาว 400 เมตร สะดวกในการคมนาคม

90 ถนนลาดยาง พร้อมวางท่อ  ซ 6  แยกนายมัว่ ดวงปินตา เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย  4.00 เมตร 138,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ถึงนายทวี  แปงแกว้  บา้นนาป้อเหนือ ม.7 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 100 เมตร ความยาว 100 เมตร สะดวกในการคมนาคม

91 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นนาป้อเหนือ ม.7
ซอย 2 จากบา้นนางลดัดา วฒิุ ถึงนายหลา้ปิยะโสภา

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4 เมตร            ยาว
เฉล่ีย 120 เมตร

270,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์  
  ความยาว 120 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

92 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นนาป้อเหนือ ม.7
ซอย 2   จากบา้นนางบุญเทียน ศรีชยัอุด๊ ถึงบา้น   
นายสม  อดัแอ

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  3 เมตร            ยาว
เฉล่ีย 60 เมตร

100,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์  
  ความยาว 60 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

93 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นนาป้อเหนือ ม.7
ซอย 4 จากบา้นนายสิงห์คาํ  อินตะ๊สงค ์ถึงบา้นนาย
สมยศ เครือวิเสน

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

กวา้งเฉล่ีย  4 เมตร            ยาว
เฉล่ีย 125 เมตร

285,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์  
  ความยาว 125 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

94 โครงการวางท่อระบายนํ้า ซอย 4 สามแยกนายสมพล 
 อดัแอไปปากซอย และเลียบถนนสายลาํปาง-แจห่้ม  
บา้นนาป้อเหนือ  ม.7

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อคสล. ขนาด 0.40 เมตร 
ความยาว 62 เมตร วางท่อ คสล.
 0.60 เมตร ความยาว 40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั /รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา 
อบต.ทุ่งฝาย

188,000 วางท่อระบายนํ้า คสล. 
ความยาว      102 เมตร 

 พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

95 โครงการวางท่อระบายนํ้า ซอยบา้นนางจนัทร์ฟองไป
ยงันายสมชาย  บา้นนาป้อเหนือ ม.7

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาว
รวม 240 เมตร พร้อมบ่อพกั / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

495,000 ท่อระบายนํ้า           
ความยาว 240 เมตร  

พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

96 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์พร้อมวางท่อ  บา้นตน้ยาง   ม.8 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 621,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- ซอยศูนยท์าํขนม ถึงซอยนายมนตรี รัตนมูลปัญญา สะดวกสบาย 450 เมตร ความยาว 450 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- ซอยขายของเก่านายชยัเรือง สมศิริ ถึงทุ่งนา สุดซอย

97 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นตน้ยาง ม.8 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 690,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- ขา้งอู่ซ่อมรถนายเสรี มณีทิพย ์ถึง นายหลา้ จกัรเครือ สะดวกสบาย 500 เมตร ความยาว 500 เมตร สะดวกในการคมนาคม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

98 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บา้นทุกเส้น เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย  1,200 เมตร 240,000 ลงลูกรังไหล่ทาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นตน้ยาง  ม.8 สะดวกสบาย ความยาว 1,200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

99 วางท่อระบายนํ้า บา้นตน้ยาง ม.8 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 500,000 500,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

ขา้งบา้นผูใ้หญ่บา้น ถึงจุดวางท่อเดิม ลงแม่นํ้าวงั ความยาว 500 เมตร

100 วางท่อระบายนํ้า บา้นนายจาํรัส  ฟบูุตร ถึง ซอยประปา แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 800 เมตร 800,000 800,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

ถึง มนตรี  รัตนมูลปัญญา  บา้นตน้ยาง  ม.8 ความยาว 800 เมตร

101 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นตน้ยาง ม.8  ตั้งแต่ส่ีแยก
ซอย 1 ไปถึง หวัสะพาน

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้งเฉล่ีย 3-5 เมตร  
ความยาว 490 เมตร

800,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ความยาว 490 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

102 โครงการวางท่อระบายนํ้า(ต่อจากจุดเดิมท่ีจ่ายขาด
เงินสะสม ปี 60)  บา้นตน้ยาง ม.8

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.30 เมตร ความยาว
 33 เมตร  พร้อมบ่อพกั / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ทุ่งฝาย

70,000   ท่อระบายนํ้า ความยาว 
33 เมตร  พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

103 โครงการวางท่อระบายนํ้า เส้นทางขา้งบา้นแม่หลวง
บุญเรือน มณีมูลบริเวณศาลาออกกาํลงักายไปถึงจุด
เดิม  บา้นตน้ยาง  ม.8

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาว
 85 เมตร พร้อมบ่อพกั / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

180,000 ท่อระบายนํ้า         
ความยาว 85 เมตร 

พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

104 โครงการวางท่อระบายนํ้าเส้นทางถนนท่าโทก-ท่า
ส้มป่อย บริเวณบา้นนายวนัชยั    บา้นตน้ยาง ม.8

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาว
 95 เมตร พร้อมบ่อพกั / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

200,000 ท่อระบายนํ้า  ความยาว
 95 เมตร  พร้อมบ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

105 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร  362,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- บา้นนายสุรินทร์  อิกาํเนิด -นางหลา้ จนัทร์ยะเครือ สะดวกสบาย ความยาวเฉล่ีย  350 เมตร ความยาว 350 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- บา้นนายคาํหม่ืน เครือวิเสน - แม่นํ้าวงั

- หนา้ประปาหมู่บา้น - ผูช่้วยลกัษณ์  แสนสม



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

106 วางท่อระบายนํ้า บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 700 เมตร 700,000 700,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- ทศนิกร  แสนผาบ- สามแยกนางจนัทร์แกว้ นอ้ยหมอ ความยาว 700 เมตร

- นางฟองจนัทร์ นามวงทา - แม่นํ้าวงั

107 วางท่อระบายนํ้า บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย   400 เมตร 800,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นายแสน ยอดทาเครือ - นายสวสัด์ิ  นาควารี ความยาว 400 เมตร

-  ขา้งตลาด  - ลงแม่นํ้าวงั

108 วางท่อระบายนํ้า บา้นท่าโทกมงคลชยั  ม.9 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย   200 เมตร 400,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

-  นายจนัทร์แกว้ นอ้ยหมอ - ลงแม่นํ้าวงั ความยาว200 เมตร

- นางทองพรรณ ถนดัวณิช ถึงสามแยกแม่เรณู สง่ามัง่มูล

109 วางท่อระบายนํ้า  บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย   265  เมตร 530,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นางหลา้  จนัทร์ยะเครือ ความยาว 265 เมตร

- นางบุญ  ปันดี - ลงแม่นํ้าวงั

- นางลี  ธิซาว -ลงแม่นํ้าวงั

- แม่แกว้ มณีเนตร - นายมา  คาํทา

110 วางท่อระบายนํ้า บา้นนายยนื  วงคล์งักา - ศาลเจา้พอ่ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย  500 เมตร 500,000 500,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

คาํปา ) บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 ความยาว 500 เมตร



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

111 ถนน คสล. บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  129,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- นายนรงค ์ฟบูุตร  ถึง ปากซอย สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 70 เมตร ความยาว 70 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- คุณสมนึก สิริวงค ์ถึง นางศรีนวล พีระแสน

112 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 276,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- นางเครือวลัย ์ใจคาํลือ - ถนนใหญ่-ทุ่งนา สะดวกสบาย ความยาวเฉล่ีย  200 เมตร ความยาว 200 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- นายต๊ิบ  ยอดเขียว - ถนนใหญ่ 

- นางมาลยั  ตอ้งรักชาติ - ปากซอย

-  บา้นนายเยน็  พรมวงั - ทุ่งนา

-  นายเกตุ  ศรีชยัวงค ์-ปากซอย

-  นางคาํ  สมศรี - ปากซอย 

113 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 3-4 เมตร 579,600 ถนน คสล. ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นนายจอน พรมวงั - สามแยกนายชนินทร์ อาษากิจ สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 420 เมตร ยาว 420 เมตร สะดวกในการคมนาคม

บา้นนางหลา้ สานเรือน - ลงแม่นํ้าวงั

114 ปรับปรุงบ่อพกั (นายเสถียร สุภาสืบ- สามแยกคุณ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาว 100 เมตร 200,000 บ่อพกั ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

ประหยดั เครือสาร) บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 ความยาว 100 เมตร

115 โครงการถนน คสล.  บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9           
 ซอยขา้งวดัท่าโทก

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 4 เมตร               
ความยาวรวม 50 เมตร

200,000 ถนน คสล.             
ความยาว 50 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

116 โครงการถนน คสล.  บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9           
 จาํนวน 5 จุด  บริเวณซอยบา้นนางโต ้  ซอยบา้นนาง
นุย้  ซอยนายชนินท ์อาษากิจ  ซอยนายถาวรณ์  ซอย
นางอ่อนแกว้

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 4 เมตร               
ความยาวรวม 228 เมตร

500,000 ถนน คสล.   ความยาว 
228 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบา้นนายณรงค ์
ไปยงับา้นนายชนินทร์ โรงตะเกียบ ไปนางนุย้ และ 
นางอ่องแกว้ จาํนวน 3 จุด  บานท่าโทกมงคลชยั  ม.9

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว
รวม 196 เมตร / รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณ
การ อบต.ทุ่งฝาย

413,000 ถนน คสล.  ความยาว 
196 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าเส้นทางบา้นนายสมนึก
 ไปนายจนัทร์แกว้  บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ความ
ยาว 200 เมตร / รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณ
ราคา อบต.ทุ่งฝาย

449,000 รางระบายนํ้า   ความยาว
 200 เมตร

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง

119 โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บา้นท่าโทกมงคลชยั
 ม.9           (ซอยบา้นผูช่้วยลกัษณ์  แสนสม)

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 
0.40 เมตร ความยาว 250 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุ่งฝาย

621,000 ท่อระบายนํ้า   ความยาว
 250 เมตร

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

120 ถนนลาดยางแอสฟัลทพ์ร้อมวางท่อบา้นปงชยันาป้อ ม.10เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4 .00 เมตร  552,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

นายสุนทร  สาํราญจิตต ์- นายเมืองใจ  เงินเยน็ สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 400 เมตร ความยาว 300 เมตร สะดวกในการคมนาคม

121 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์คนัคลองชลประทาน เช่ือม ม.6 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  690,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

บา้นปงชยันาป้อ ม.10 สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 500 เมตร ยาว 500 เมตร สะดวกในการคมนาคม

122 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นปงชยันาป้อ ม.10 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  414,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

-บา้นนายสุนทร สาํราญจิต  ถึง อ.สุพจน์  วงคช่์างเงิน สะดวกสบาย ยาวเฉล่ีย 300 เมตร ความยาว 300 เมตร สะดวกในการคมนาคม

-บา้นนางศรีออน ภูวเรส ถึง อ.สมบูรณ์ เจตุบะตร

123 วางท่อระบายนํ้า (นางอว้นฟคูาํ - นายสงัวรณ์ แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 250 เมตร 500,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

เมืองมาหลา้  บา้นปงชยันาป้อ ม.10 ความยาว 250 เมตร

124 วางท่อระบายนํ้า  บา้นปงชยันาป้อ ม.10 แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชน ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 500,000 500,000 ท่อระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วมขงั กองช่าง

- นายบุญธรรม สิทธิหาญ - นายสมบาล  เจตะบุตร จาํนวน 4 เส้น

- นางเขียว  คาํบาน - นายสมาน ใจเป้ีย ความยาว 500 เมตร

- นายพิภทัร์ วงคม์ูล - นางมาลี  จนัทร์ยะเครือ

- นางอว้น  ฟคูาํ  - นายประสาท  บุรี

125 ถนนลูกรัง บา้นปงชยันาป้อ  ม.10 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร  ยาวเฉล่ีย 360,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

- ท่ีดินนางกลัยา  ปานรัตน์  - นายสมบุรณ์  เจตะบุตร สะดวกสบาย 500 เมตร ความยาว 500 เมตร สะดวกในการคมนาคม

- เลาะห้วยเช่ือมสะพาน ม.10 ขา้ง รร.ท่าโทก



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

126 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก  บา้นปงชยันาป้อ  
 ม.10  ตั้งแต่บา้นนายอินทร์จนัทร์  โชคดี  ถึง             
 นายบุญเท่ียง  ธิดาวงค์

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง  3.00 เมตร   ความ
ยาว 250 เมตร

450,000 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ความยาว 250 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศาลา
อเนกประสงคไ์ปยงับริเวณบา้นนายเมืองใจ เงินเยน็   
บา้นปงชยันาป้อ ม.10

เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อและเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการคมนาคม

ความกวา้ง  3.00 เมตร   ความ
ยาว 254 เมตร หนา 0.15 เมตร /
 รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคา อบต.ทุ่งฝาย

435,000 ถนน คสล. ความยาว 
254 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

128 โครงการวางท่อระบายนํ้า เส้นทางนายพิพฒัน์ ไปยงั
นางมาลี  บา้นปงชยันาป้อ ม.10

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาว
 213 เมร พร้อมบ่อพกั / 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการ อบต.ทุ่งฝาย

450,000 ท่อระบายนํ้า    ความ
ยาว 213 เมตร พร้อม

บ่อพกั

ลดปัญหานํ้าท่วมขงัใน
ชุมชน

กองช่าง



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

129 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บา้นปงชยันาป้อ  ม.10   
   (บริเวณขา้งบา้น อ.สุพจน์ ,บริเวณท่ีดินนางพทัธีรา 
 อาริยะกุลโรจน์)

เพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัไม่มีท่ี
ระบายในชุมชน

ถนนลูกรัง กวา้ง 2.5 เมตร  ยาว
 70 เมตร  และวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่ง
ฝาย

450,000 ถนนลูกรัง         ความ
ยาว 70 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

130 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในตาํบลทุ่งฝายท่ีเสียหายชาํรุด เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม 10 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนน ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

ในตาํบลทุ่งฝาย สะดวกสบาย 10 หมู่บา้น สะดวกในการคมนาคม

131 ติดกระจกโคง้ตามสามแยก ภายในหมู่บา้น ลดอุบติัเหตุในชุมชน  ตามแยกถนน และซอยต่างๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กระจกโคง้ ลดความเส่ียงการในเกิด กองช่าง

10 หมู่บา้น 10 หมู่บา้น อุบติัเหตุ

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชน  ม.1  - ม.10 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนไดมี้ไฟฟ้าใช้ กองช่าง

10 หมู่บา้น ทัว่ถึง การไฟฟ้า

133 ติดตั้งไฟสาธารณะในชุมชน (ไฟก่ิง) มีแสงสวา่งเพียงพอ ช่วยลดอุบติัเหตุ ม.1 - ม.10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งไฟสาธารณะ ประชาชนไดรั้บความสะดวก กองช่าง

ในชุมชน 10 หมู่บา้น ปลอดภยั

134 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน แกไ้ขปัญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง ม.1 - ม.10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนไดรั้บความสะดวก กองช่าง

10 หมู่บา้น ปลอดภยั

135 โครงการจดัทาํป้ายบอกซ่ือซอย ในหมู่บา้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 10 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งป้ายบอกช่ือซอย ประชาชนไดรั้บความสะดวก กองช่าง

ม.1 - ม.10 และผูใ้ชถ้นน 10 หมู่บา้น ชุมชนมีความเป็นระเบียบ



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 , 3  และ  4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

136 โครงการจดัทาํป้ายบอกทาง ป้ายช่ือสถานท่ี เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน พ้ืนท่ีตาํบลทุ่งฝาย 10 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้ายบอกทาง ประชาชนไดรั้บความสะดวก กองช่าง

สาํคญั ในตาํบลทุ่งฝาย และผูใ้ชถ้นน ป้ายบอกสถานท่ีสาํคญั ชุมชนมีความเป็นระเบียบ

รวม 136 โครงการ - - 8,874,000    10,530,000  18,309,400  18,589,500  9,992,000    - - -
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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 2562 

(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 ดาดคอนกรีตล าเหมืองท่ีนานายโต ้กนัทะวงค ์- นายสนัน่ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 2,000 เมตร 560,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

ณ ล าปาง บา้นท่าส้อมป่อย ม.1 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 2,000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

2 ขดุลอกล าห้วยหลวง เขตบา้นท่าส้มป่อย ม.1 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 800 เมตร 500,000 ขดุลอกล าห้วยหลวง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

เกษตรอยา่งเพียงพอ ความยาว 800 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

3 ขดุเจาะบ่อบาดาล  เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ  บ่อบาดาล 4 แห่ง 368,000 368,000 368,000 368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ จ านวน 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

4 ดาดคอนกรีตล าเหมืองห้วยแม่กะเริมจากคลองชลประ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 4,000 เมตร 1,120,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ ประสานหน่วย

ทาน-ประตูระบายน ้าจุดท่ี 3    บา้นทุ่งฝาย ม.2 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 4,000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง งานภายนอก

5 ดาดใส้ไก่จากจุดเดิม ถึงขา้ทางกองชา้งพร้อมขดุลอก เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 300 เมตร 100,000 ล าเหมืองใส้ไก่ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 300 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

6 ดาดคอนกรีตทุ่งร้องข้ีหม่า ถึงล าห้วยแม่ทะพร้อมขดุลอก เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 1000 เมตร 280,000 ดาดคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 1,000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

7 ดาดล าเหมืองใส้ไก่จุดเดิม ถึงท่ีนานางนวล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 400 เมตร 108,000 ดาดคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

เส้นแพะนอ้ย ถึง นิคมเขต 4 ถึงชลประทาน เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 400 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2

8 ดาดคอนกรีตเส้นร้องบา้น นานายอินทร์ ถึงสุดซอย เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 200 เมตร 56,000 ดาดคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 200 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

งบประมาณ

          แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 , 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง
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งบประมาณ

          แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 , 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

9 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

10 ขดุลอก ร่องนาเป้า เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 600,000 ขดุลอก ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 เกษตรอยา่งเพียงพอ 1000 เมตร ยาว 1,000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

11 ดาดคอนกรีตล าเหมือง บา้นแพะหนองแดง  ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 1,200  เมตร 336,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

-  ซอยทิ้งขยะเดิมบา้น นส.ลานทอง เกษตรอยา่งเพียงพอ 5 เส้นทาง เกษรอยา่งทัว่ถึง

-  ดาดใส้ไก่เส้นลงสระ อบต. ระยะทาง 1,200 เมตร

-  ดาดล าเหมืองใส้ไก่

-  ซอยทิ้งขยะเดิมถึงห้วยดอกเขม็

- จากท่ีนานายสุทศัน์ ถึงท่ีนานายสรเดช

12 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 เกษตรอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

13 ซ่อมแซมฝายกั้นน ้าห้วยดอกเขม็ (สร้างประตูน ้า) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ประตูน ้า ห้วยดอกเขม็  300,000 ประตูกั้นน ้าเพ่ือการเกษตรระบบประตูกั้นน ้าไดรั้บ ประสานหน่วย

บา้นแพะหนองแดง ม.3 เกษตรอยา่งเพียงพอ 1 แห่ง  1 แห่ง การซ่อมแซมบ ารุงรักษา งานภายนอก

14 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นท่าโทก ม.4 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

15 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าท่ีสะอาด กองช่าง

บา้นแม่ทะ  ม.5 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง และมีคุณภาพ
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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          แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 , 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

16 ดาดคอนกรีตล าเหมือง  บา้นแม่ทะ  ม.5 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 800 เมตร 224,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

- ดาดล าเหมืองใส้ไก่ ร่องนาเป้า - ล าห้วยแม่ทะ +ขดุลอก เกษตรอยา่งเพียงพอ 800 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

17 ดาดคอนกรีตล าเหมือง  บา้นแม่ทะ  ม.5 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 700 เมตร 196,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

- ทุ่งฝายหนองบวั นายสมศกัด์ิ ยศปินตา - นางลาตาบุตร เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 700 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

18 ขดุลอก ร้องจ่าก่า เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 800 เมตร 480,000  ขดุลอก ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นแม่ทะ  ม.5 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 800 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

19 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นกลาง ม.6 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

20 ดาดคอนกรีตล าเหมือง บา้นกลาง  ม.6 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 1,000 เมตร 280,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

-  นายศรีวรรณ   โอภางกุล - ล าห้วยแม่เลาเก่า เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 1,000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

-  บา้นแม่เฮือน ฟ่ันเครือ - นายสุทศัน์  แสงแกว้

- บา้นนายวิชยั ดอกสร้อย  ถึงบา้นนางลา ธนวรรณ

- บา้นนายแสน วงคเ์ขียว ถึงบา้นนายทา นวลสาย

-  บา้นนางจ าเนียร สายเครือมอย -เช่ือมล าเหมือง ม.7

21 ดาดคอนกรีตล าเหมือง บา้นกลาง  ม.6 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 900 เมตร 252,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

- จากสะโตร (ประตูน ้า) ถึงนายสิงห์ สุภาวรักษ์ เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 900 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

- ท่ีนานายรัตน์ ปัญญาช่ืน ถึงท่ีนานายบุญธรรม เจตะบุตร

- ท่ีนาผูใ้หญ่ ถึง นานายจนัทร์  จนัทร์ตั้ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 , 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

22 ดาดล าเหมืองใส้ไก่ (ท่ีดินนายสนัน่ -ท่ีดินนายพรชยั เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 600 เมตร 168,000 ล าเหมืองใส้ไก่ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

ฟสูกุล)  บา้นกลาง ม.6 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 600 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

23 ดาดคอนกรีตล าเหมือง จากเขตเช่ือมต่อ ม.6 -บา้นนาย เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 140,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

ยวุรัตน์ บุญมี บา้นนาป้อเหนือ  ม.7 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 500 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

24 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

25 ขดุลอกห้วยแม่ทรายค า หลงับา้นนายหลา้ - นายสุพรรณ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 1,500 เมตร 450,000 450,000  ขดุลอก ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 1,500 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

26 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นตน้ยาง  ม.8 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 2 แห่ง 2 แห่ง เกษรและอุปโภค

27 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

28 ดาดคอนกรีตล าเหมือง ประตูน ้าขนุนพิชยั ถึงล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 1,000 เมตร 280,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

กะเริม  บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 1000 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง

29 ดาดคอนกรีตล าเหมือง ท่ีนานางวลัลา ถึงท่ีนายสมบูรน์ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 900 เมตร 252,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

แสนจิต บา้นปงชยันาป้อ ม.10 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 900 เมตร เกษรอยา่งทัว่ถึง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 , 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

30 ขดุเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ บ่อบาดาล 368,000 368,000 368,000  368,000 บ่อบาดาล ประชาชนไดใ้ชน้ ้าในการ กองช่าง

บา้นปงชยันาป้อ ม.10 เกษตรและอุปโภคอยา่งเพียงพอ 4 แห่ง 4 แห่ง เกษรและอุปโภค

รวม 30 โครงการ - - -            4,060,000  5,198,000  8,178,000   3,312,000  
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KPI รับผดิชอบหลกั

1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ประปาหมู่บา้น 500,000 ประชาชนมีน ้าใชท้ัว่ถึง ประชาชนมีน ้าใชท้ัว่ถึง กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 พอ 413 ครัวเรือน เพียงพอ

2 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นทั้งระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ระบบประปาหมู่บา้น 400,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย  ม.2 พอและมีคุณภาพ ทั้งระบบ 1 แห่ง 308 ครัวเรือน เพียงพอ

3 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าประปาหมู่บา้นพร้อม
ระบบพลงังานโซล่าเซลล ์ บา้นทุ่งฝาย ม.2

เพ่ือประหยดัพลงังานและลด
ค่าใชจ่้ายของหมู่บา้น

เคร่ืองสูบน ้า และแผงโซล่า
เซลล์

600,000 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการระบบประปา
ลดลง ร้อยละ 30

ลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารกิจการประปา

หมู่บา้น

กองช่าง

4 ท่อส่งน ้าบ่อแร่ปูนซีเมนตเ์ก่า ถึงหมู่บา้นพร้อมเคร่ืองสูบเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ถงักรองประปาพร้อมพงัเก็บน ้า 500,000 500,000   ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 พอและมีคุณภาพ ส ารอง จ านวน 610 ครัวเรือน

5 จดัหาแหล่งน ้าส าหรับประปาผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง แหล่งน ้าประปาผิวดิน 1 แห่ง 300,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 พอและมีคุณภาพ จ านวน 610 ครัวเรือน

6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ระบบประปาหมู่บา้น 400,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นแพะหนองแดง ม.3 พอและมีคุณภาพ 1 แห่ง จ านวน 610 ครัวเรือน

7 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น  บา้นแพะหนองแดง
  ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและเพียงพอ และเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการอุดตนัของท่อประปา

วางท่อ PVC  4 น้ิว      ความ
ยาว  1,200 เมตร / รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณ
ราคา อบต.ทุ่งฝาย

449,000 ประชาชนมีน ้าใชท้ัว่ถึง
 และแกไ้ขปัญหาท่อ
อุดตนั 1,200 เมตร

แกไ้ขปัญหาท่ออุดตนั
จากหินปูนและประชาชน
ไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึงและเพียงพอ

กองช่าง

          แผนงานการพาณชิย์

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานการพาณชิย์

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

8 โครงการติดตั้งระบบพลงังานโซล่าเซลลร์ะบบ
ประปาหมู่บา้น  บา้นท่าโทก ม.4

เพ่ือประหยดัพลงังานและลด
ค่าใชจ่้ายของหมู่บา้น

ระบบโซล่าเซลลป์ระปา
หมู่บา้น 1 แห่ง

500,000 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการระบบประปา
ลดลง ร้อยละ 30

ลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารกิจการประปา

หมู่บา้น

กองช่าง

9 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ระบบประปาหมู่บา้น 450,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นท่าโทก ม.4 พอและมีคุณภาพ 1 แห่ง จ านวน 340 ครัวเรือน

10 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น  บา้นท่าโทก  ม.4 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและเพียงพอ และเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการอุดตนัของท่อประปา

วางท่อ PVC  4 น้ิว      ความ
ยาว  1,080 เมตร / รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณ
ราคา อบต.ทุ่งฝาย

405,000 ประชาชนมีน ้าใชท้ัว่ถึง
 และแกไ้ขปัญหาท่อ
อุดตนั 1,080 เมตร

แกไ้ขปัญหาท่ออุดตนั
จากหินปูนและประชาชน
ไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึงและเพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการวางท่อประปาหมู่บา้น บา้นท่าโทก ม.4         
         (จากบริเวณหนา้โรงเรียนลอดผา่นถนนสาย
ล าปาง-แจห่้ม ขา้มไปฝ่ังตะวนัออก)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและเพียงพอ และเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการอุดตนัของท่อประปา

วางท่อเมนประปา ขนาด      4 
น้ิว  ความยาว 1,200 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

450,000 ประชาชนบา้นท่าโทก 
ม.4 มีน ้าใชท้ัว่ถึง

ประชาชนบา้นท่าโทก ม.4
 ฝ่ังตะวนัออกไดมี้
น ้าประปาใชอ้ยา่ง
เพียงพอทัว่ถึง

กองช่าง

12 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ระบบประปาหมู่บา้น 450,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นแม่ทะ ม.5 พอและมีคุณภาพ 1 แห่ง จ านวน 238 ครัวเรือน



1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

          แผนงานการพาณชิย์

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง   ยุทธศาสต์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

13 ก่อสร้างถงักรองน ้าใส ประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง จ านวน  1 แห่ง 400,000 ถงักรองน ้าใส ประชาชนไดใ้ชน้ ้าท่ีสะอาด กองช่าง

บา้มแม่ทะ  ม.5 และมีคุณภาพ 1 แห่ง และมีคุณภาพ

14 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ระบบประปาหมู่บา้น 1,800,000 ระบบประปา ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประสานหน่วย

บา้นกลาง ม.6 และมีคุณภาพ 1 แห่ง 1 แห่ง งานภายนอก

15 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง  1 แห่ง 450,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นนาป้อเหนือ  ม.7 และมีคุณภาพ จ านวน 198 ครัวเรือน

16 เปล่ียนท่อประปาภายในหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ความยาวเฉล่ีย 3,900 เมตร 500,000 ท่อประปา ประชาชนไดใ้ชน้ ้าท่ีสะอาด กองช่าง

บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9 และมีคุณภาพ 3,900 เมตร และมีคุณภาพ

17 สร้างร้ัวประปาหมู่บา้น ส่งเสริมคุณภาพระบบประปา ยาวเฉล่ีย 100 เมตร 200,000 ร้ัวรอบประปา ระบบประปาในหมู่บา้น กองช่าง

บา้นปงชยันาป้อ  ม.10 ยาว 100 เมตร ไดรั้บการดูแล

18 สร้างน ้าประปาผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง  1  แห่ง 400,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทัว่ถึง ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ กองช่าง

บา้นปงชยันาป้อ ม.10 และมีคุณภาพ จ านวน  208 ครัวเรือน

รวม 18 โครงการ - - 855,000     4,249,000  2,250,000  1,200,000  1,100,000  - - -



0

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายป๊อก  กนัทะวงค ์- เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว 200 เมตร 500,000 500,000 500,000   500,000   พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

นายสุภาพ แซ่โล ้ บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 200 เมตร

2 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายเตา้  กนัทะวงค ์- เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว  200 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

นายเฮือน ราชเครือ  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 200 เมตร

3 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายสุภาพ  แซ่โล ้- ป่าชา้ เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว 200 เมตร 500,000   500,000 500,000 500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 1,000 เมตร

4 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั หนา้วดัชา้งเผือก เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ความยาว 227 เมตร 500,000 500,000 702,500     พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย ม.2 ยาว 227 เมตร

5 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ล าห้วยแม่ทะขา้งถนนกองชา้ง เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ความยาว 60 เมตร 450,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

บา้นทุ่งฝาย ม.2 ยาว 60 เมตร

6 พนงัป้องกนัตล่ิงพงัซอย 4ก ห้วยแม่ทะ ถึงถนนใหญ่ เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ความยาว 86 เมตร 150,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

ในหมู่บา้น  บา้นทุ่งฝาย ม.2 (หลกัหลอ) ยาว 86 เมตร

7 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บา้น บา้นแม่ทะ  ม.5

เพ่ืออนุรักษแ์หล่งน ้า
สาธารณะในหมู่บา้นเพ่ือใช้
ในการอุปโภคบริโภค

พ้ืนท่ี 1 ไร่     500,000 ปรับปรุงแหล่งน ้า
สาธารณะประโยชน์

พ้ืนท่ี 1 ไร่

ประชาชนไดมี้แหล่ง
น ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค

กองช่าง

งบประมาณ

          แผนงานเคหะชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 และ 4



0

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  
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 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 และ 4

8 โครงการพนงัป้องกนัตล่ิงพงัโดยวางกล่องเกเบ้ีย
นบรรจุหินใหญ่ บา้นแม่ทะ ม.5       ล าห้วยแม่ทะ

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั วางกล่องเกเบ้ียนบรรจุหิน
ใหญ่  ความยาวรวม 30 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณราคาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

336,700   พนงัป้องกนัตล่ิงพงั         
 ความยาว 30 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั 
     ของตล่ิง

กองช่าง

9 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (นางจนัทร์พร  สตัยต่์อชาติ ถึง เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  60 เมตร 450,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

 นางศรีลยั  เขียวค า ) บา้นกลาง  ม.6 ยาว 60 เมตร

10 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (บา้นนายอาทิตย ์พทุธวงค ์- เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  50 เมตร 375,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

นายสุพรรณ  ปิตะหลก   บา้นนาป้อเหนือ ม.7 ยาว 50 เมตร

11 พนงัป้องกนัตล่ิงพงัห้วยแม่กะเริม บา้นนาป้อเหนือ ม.7เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  50 เมตร 375,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

ท่ีดินนายเฉลียว อินตะ๊สงค-์นางพชัรินทร์ เครือวิเสน ยาว 50 เมตร

- บา้นนางบวัเขียว อินตะ๊สงค ์

12 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (บา้นนายสุรพล วงคไ์ชย -นางป๋ัน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย 270 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

สมกองแกว้    บา้นนาป้อเหนือ ม.7 ยาว 270 เมตร

13 ซ่อมแซมพนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนาป้อเหนือ ม.7 เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  50 เมตร 375,000   พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

หลงับา้นนายสุชาติ เสนาบุตร ถึง สุพรรณ ปิตะหลก ยาว 50 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 และ 4

14 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า จากห้วยแม่กะเริม และ ห้วยแม่ เพ่ือกกัเก็บปริมาณน ้าไวใ้ชใ้น จ านวน 4 จุด 200,000 ฝายชะลอน ้า ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

ทรายค า  บา้นนาป้อเหนือ ม.7 การเกษตร 4 จุด

15 โครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตล่ิงพงัล าห้วยแม่กะ
เริม  บา้นนาป้อเหนือ  ม.7

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั จุดท่ี 1 ความยาว 40 เมตร   
จุดท่ี 2 ความยาว 50 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

421,000    พนงัป้องกนัตล่ิงพงั         
 ความยาว 90 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั
ของตล่ิง

กองช่าง

16 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (บา้นนายบุตร  มาลีบุตร - จุดเดิม) เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  50 เมตร 375,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

บา้นตน้ยาง ม.8 ยาว 50 เมตร

17 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (สะพานตน้ยาง - สวนนาย เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  100 เมตร 750,000   พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

อินจนัทร์  พทุธทนับุตร  บา้นตน้ยาง ม.8 ยาว 100 เมตร

18 พนงัป้องกนัตล่ิงพงับา้นนายบุญธรรม ชุ่มเยน็ ถึงนายผดัเพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  200 เมตร 500,000 500,000 500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

ขนัแกว้  บา้นตน้ยาง  ม.8 ยาว 200 เมตร

19 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกนัตล่ิงพงั เส้นทางจาก
จุดเดิมท่ีเคยก่อสร้างไปยงับา้นนายบุตร    บา้นตน้
ยาง  ม.8

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั ความยาว  40 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

470,000    อาคารป้องกนัตล่ิงพงั    
 ความยาว 40 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั
ของตล่ิง

กองช่าง

20 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั จากบา้นนางค ามา  ปินตาแสนถึง เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  200 เมตร 500,000 500,000 500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั กองช่าง

นางทองเพียร  ใจค าหม่ืน  บา้นปงชยันาป้อ ม.10 ยาว 200 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 และ 4

21 โครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนางศรี
นวล  ใจเป้ีย  ถึง นางทองสุข  โมริกุล                      
บา้นปงชยันาป้อ ม.10

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั ความยาว 100 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

1,000,000  พนงัป้องกนัตล่ิงพงั  
ความยาว 100 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั
ของตล่ิง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตล่ิงพงั เส้นทางนาง
ค ามาไปยงันางทองเพียร  บา้นปงชยันาป้อ ม.10

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั ความยาว 90 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

421,000    พนงัป้องกนัตบล่ิงพงั      
  ความยาว 90 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั
ของตล่ิง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างพนงัป้องกนัตล่ิงพงัโดยการเรียง
กล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ ล าห้วยแม่กะเริม 
บริเวณ ม.2 , ม.3 , ม.8 , ม.9

เพ่ือป้องกนัพงัและตล่ิงทรุดตวั จุดท่ี 1 ความยาว 40 เมตร   
จุดท่ี 2 ความยาว 60 เมตร   
จุดท่ี 3 ความยาว 40 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งฝาย

1,020,000  พนงัป้องกนัตล่ิงพงั         
 ความยาว 140 เมตร

ลดปัญหาการทรุดตวั
ของตล่ิง

กองช่าง

24 จดัหาสถานท่ีก าจดัขยะในต าบลทุ่งฝาย โดยวิธีฝังกลบ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี จดัหาท่ีก าจดัขยะท่ีถูกวิธี 300,000    300,000 300,000 300,000 ก าจดัขยะได้ สภาพแวดลอ้มในชุมชน ส านกัปลดั

โดยใชส้ถานท่ีของผูรั้บจา้ง ในต าบล โดยการฝังกลบ ≥5 ตนั ต่อวนั ดูสะอาด

รวม 24 โครงการ - - 3,582,000    5,086,700  5,000,000  4,902,500  3,000,000  - - -
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2. ยุทศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 
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(บาท)
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(บาท)

 2564  
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(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 โครงการรักษน์ ้า รักษป่์า รักษาแผน่ดิน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ผูน้ าชุมชน  ประชาชน ม.1 - ม.10 50,000   50,000 50,000 50,000 ประชาชนให้ความสนใจ ให้ประชาชน ผูน้ าชุมชน ส านกัปลดั

มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร และเขา้ร่วมโครงการ ≥100 คน มีความกระตือรือร้นในการ

ธรรมชาติ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการรณรงคล์ดการเผา และแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงขอ้เสีย ประชาชน ม.1 - ม.10 20,000   20,000 20,000 20,000 20,000 รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ ประชาชนให้ความร่วมมือ ส านกัปลดั

หมอกควนั และผลกระทบจากการเผา จ านวน 10 หมู่บา้น เพ่ือลดปัญหาหมอกควนั

3 โครงการหมู่บา้นตน้แบบพฒันาการจดัการขยะ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนคกัแยกขยะ ประชาชน ม.1 - ม.10 30,000   30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะหมู่บา้นท่ีด าเนินการ ผูน้ าชุมชนและตวัแทน ส านกัปลดั

ต าบลทุ่งฝาย และลดปริมาณขยะในต าบล ลดลง ร้อยละ 2 เทียบกบัปีก่อน น าไปบริหารจดัการได้

4 โครงการอบรมให้ความรู้ผูน้  าชุมชนและกรรมการเพ่ือให้ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการ ผูน้ าชุมชน 20,000   20,000 20,000 20,000 ผูน้ าชุมชนน าความรู้ท่ีไดรั้บ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป ส านกัปลดั

หมู่บา้นเร่ืองการบริหารจดัการน ้า น ้าเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัในชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น ไปด าเนินการต่อ≥ 5 หมู่บา้น บริหารจดัการไดใ้นชุมชน

5 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000 30,000    30,000    30,000    ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ส านกัปลดั

หรือนโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ของร ฐบาลไดอ้ยา่งรวดเร็ว

6 สนบัสนุน จดัหาถงัขยะให้ทุกครัวเรือน/ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีทิ้งขยะ ครัวเรือน ในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณการก็บขนลดลง พ้ืนท่ีในต าบลทุ่งฝาย ส านกัปลดั

/ท่ีสาธารณะในต าบลทุ่งฝาย และแยกขยะตน้ทาง และบริเวณท่ีสาธารณะ ร้อยละ 1 เทียบกบัปีก่อน มีความสะอาดเป็นระเบียบ

7 โครงการชุมชนปลอดขยะ เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนคดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง และส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนกัถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม

ม.1 - ม.10 30,000    ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัลดลง
ร้อยละ 10

ประชาชนหนัมาคดัแยกขยะ
และปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดัลดลง ประหยดั
งบประมาณในการก าจดัขยะ

ส านกัปลดั

รวม 7  โครงการ - - 450,000  480,000  450,000  450,000  20,000    - - -

งบประมาณ

         แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4



ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

         แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4



0

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ยุทศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 โครงการป่าชุมชน ต าบลทุ่งฝาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ป่าชุมชนต าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000 30,000 30,000 ป่าชุมชนต าบลทุ่งฝาย มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ส านกัปลดั

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 1 แห่ง เขา้ร่วมโครงการ ≥100 คน

2 โครงการปลูกหญา้แฝกป้องกนัตล่ิงพงั เพ่ือแกปั้ญหาตล่ิงพงัควบคู่ไปกบั พ้ืนท่ีสองฝ่ังแม่น ้า หรือล าห้วย 40,000   40,000 40,000 40,000 ประชาชน ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั ส านกัปลดั

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ในต าบล  เขา้ร่วมโครงการ ≥100 คน

3 โครงการรักษป่์า รักษน์ ้า รักชุมชน เพ่ือปลูกป่า และ สร้างฝายชะลอน ้า พ้ืนท่ี แม่น ้า หรือ ล าห้วย 40,000   40,000 40,000 40,000 จ านวนฝายชะลอน ้า มีแหล่งน ้าส าหรับใชใ้น ส านกัปลดั

ในต าบลทุ่งฝาย เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง/ปี การเกษตร 

4 โครงการก าจดัผกัตบชวา รักษาแหล่งน ้า เพ่ือดูแลรักษาแหล่งน ้าสายส าคญั แม่น ้าหรือล าห้วย ในต าบล 20,000   20,000   20,000   20,000   ลดปริมาณผกัตบชวาได้ แหล่งน ้าท่ีไหลผา่นบริเวณ ส านกัปลดั

ให้ไหลสะดวก หรือเช่ือมระหวา่งต าบล ร้อยละ 50 ของบริเวณแม่น ้า ต  าบลทุ่งฝายไดรั้บการ

ท่ีไหลผา่นในต าบลทุ่งฝาย ดูแลรักษา

5 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส านกัปลดั

หรือนโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

รวม 5  โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 -         - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

           แผนงานการเกษตร



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

1 โครงการเสริมสร้างทกัษะสมาชิกอาสา ส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีของต ารวจ ต ารวจบา้นในต าบลทุ่งฝาย 20,000   20,000 20,000 20,000 ต ารวจบา้นในต าบลทุ่งฝาย ต ารวจบา้นในต าบลไดรั้บ ส านกัปลดั

สมคัรต ารวจบา้น (บูรณาการร่วมกบั สภ.ทุ่งฝาย) บา้น และ อปพร.ในต าบลทุ่งฝาย อปพร.ต าบลทุ่งฝาย ไดรั้บการสนบัสนุน การพฒันาศกัยภาพ

2 โครงการอบรม/ทบทวน อปพร. หน่วยกูชี้พกูภ้ยั เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.และ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.ในต าบลทุง่ฝายไดเ้ขา้รับการ ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้รับ ส านกัปลดั

หน่วยกูชี้พ กูภ้ยั ท่ีเขา้รับการอบรม พลเรือนในต าบลทุ่งฝาย ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง /ปี การฝึกอยา่งถูกตอ้งถูกวิธี

3 สนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย ์อปพร./การจดั เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย 30,000   30,000   30,000   30,000   อปพร. กูชีพ กูภ้ยัไดรั้บการ ผูป้ฏิบติังานมีความพร้อม ส านกัปลดั

กิจกรรมวนั อปพร. จดัหาวสัดุอุปกรณ์กูชี้พกูภ้ยั ป้องกนัภยัต่างๆ พลเรือนในต าบลทุ่งฝาย สนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/ปี ในการออกปฏิบติัหนา้ท่ี

4 โครงการละลายพฤติกรรมเด็ก/เยาวชน กลุ่มเส่ียง เพ่ือส่งเสริมให้ จนท.ต ารวจไดเ้ขา้มา เด็กเยาวชนกลุ่มเส่ียง 30,000   30,000   30,000   30,000   เด็กและเยาวชนสนใจและเขา้ ลดกลุ่มเส่ียงปัญหายาเสพติด ส านกัปลดั

ในต าบลทุ่งฝาย (บูรณาการร่วม สภ.ทุ่งฝาย) ช่วยดูแลเร่ืองยาเสพติดในต าบล ม.1 - ม.10 ร่วมโครงการ≥ 40 คน ในต าบลทุ่งฝาย

5 จดัหาอุปกรณ์ติตตั้งป้ายจราจร สญัญาณจราจร เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ม.1 - ม.10 30,000   30,000 30,000 30,000 บริเวณจุดเส่ียงในหมุ่บา้น ลดการเกิดอุบติัเหตุ และการ ส านกัปลดั

ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย (บูรณาการร่วม สภ.ทุ่งฝาย) มีเคร่ืองหมายจราจรชดัเจน ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร

6 จดัหาวสัดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินงานดา้น ส่งเสริมงานป้องกนัและบรรเทา  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ / ครุภณัฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วสัดุ /อุปกรณ์ในการปฏิบติั วสัดุอุปกรณ์ / ครุภณัฑ ์มี ส านกัปลดั

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ในต าบลทุ่งฝาย สาธารณภยัให้มีประสิทธิภาพ หนา้ท่ี  พร้อมใช ้ร้อยละ 70 เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

7 โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา เพ่ือเตรียมความพร้อมของเจา้หนา้ท่ี อปพร.และหน่วยปฏิบติัการ 10,000   10,000 10,000 10,000 ผา่นเกณฑก์ารประเมินในการฝึก เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ส านกัปลดั

สาธารณภยัร่วมกบัทางจงัหวดั ในการปฏิบติังาน หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั ร้อยละ 60 ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม

สงักดั อบต.ทุ่งฝาย ปฏิบติัอยา่งถูกวิธี

8 การด าเนินการป้องกนัและช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนไดท้นัที ประชาชนในต าบล  300,000 300,000 300,000 300,000 ด าเนินการช่วยเหลือทนัทีได้ ประชนในพ้ืนท่ีไดรั้บการ ส านกัปลดั

ผูป้ระสบเหตุภยัพิบติั ภยัธรรมชาติ เม่ือเกิดภยัพิบติัฉุกเฉิน ภยัธรรมชาติ 10 หมู่บา้น ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ช่วยเหลือภายใน 24 ชม.

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

        แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

        แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงอุบติัเหตุทางถนน จุดบริการประชาชน 25,000   25,000   25,000   25,000   25,000  จุดบริการในต าบลทุ่งฝาย ลดการเกิดอุบติัเหตุ ในพ้ืนท่ี ส านกัปลดั

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์ เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ต  าบลทุ่งฝาย 1 แห่ง 1 จุด

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองล าปาง 
โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองล าปาง

20,000   20,000 20,000 20,000 ทีท าการปกครองอ.เมืองล าปาง
ด าเนินตามโครงการ

ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

 ท่ีท  าการ
ปกครอง 
อ.เมือง

11 โครงการฝึกซอ้มแผนดบัเพลิงเบ้ืองตน้และอพยพ เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีเรียนรู้วิธีอพยพเคล่ือน ครู/จนท. ศพด.ต าบลทุ่งฝาย 15,000   15,000   15,000   15,000   เจา้หนา้ท่ี อปพร.เขา้ร่วม เจา้หนา้ท่ีเรียนรู้ และปฏิบติัไดส้ านกัปลดั

หนีไฟในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ยา้ยเด็กเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ จนท.ป้องกนัฯ ต าบลทุ่งฝาย ผา่นเกณฑก์ารประเมินในการฝึก ถูกวิธีเม่ือเกิดเหตุ

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนในการ เพ่ือให้นกัเรียนไดรู้้ถึงการป้องกนั ครู นกัเรียน 24,000   24,000   24,000   24,000   

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ และวิธีปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั โรงเรียนในพ้ืนท่ี

13 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ี 10 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือ ประชาชนไดรั้บความช่วย ส านกัปลดั

ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีประสบภยั เหลือรวดเร็วข้ึน

14 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนั เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนั 10 หมู่บา้น 55,000   55,000   55,000   55,000   ตวัแทนชุมชนและผูน้ าชุมชน ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ส านกัปลดั

และบรรเทาสาธารณภยั (การจดัการความเส่ียง และบรรเทาสาธารณภยัเบ้ืองตน้ เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 มีทกัษะการช่วยเหลือ

โดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ให้กบัชุมชน เบ้ืองตน้เม่ือเกิดภยัในชุมชน

15 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส านกัปลดั

หรือนโยบายท่ีรัฐบาล/จงัหวดัให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

        แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

16 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลและ เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจ      10 หมู่บา้น 20,000   20,000   20,000   20,000   ลดความเส่ียงในการเกิด ช่วยลดความเส่ียงในการ ส านกัปลดั

หมู่บา้นและการป้องกนัอาชญากรรมในพ้ืนท่ีเส่ียง เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อาชญากรรมได ้ร้อยละ 10 เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้

บูรณาการร่วม สภ.ทุ่งฝาย

17 โครงการติตตั้งกลอ้ง CCTV ในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พ้ืนท่ีจุดเส่ียง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 พ้ืนท่ีจุดเส่ียงในต าบล การติดตามผุก้ระท าผิด ส านกัปลดั

จุดล่อแหลม ของต ารวจและความปลอดภยัในชีวิต 10 จุด ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และทรัพยสิ์นของประชาชน

18 โครงการให้ความรู้ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เพ่ืออบรมให้ความรู้ผูน้  าชุมชน
เบ้ืองตน้ให้รู้หลกัในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัและให้ทราบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง

ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น กรรมการ
หมู่บา้น หรือผูน้ าชุมชน

5,000     ผูเ้ขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่    
50 คน

ผูน้ าชุมชนมีความรู้และ
ความเขา้ใจเม่ือเขา้ร่วม
โครงการ

ส านกัปลดั



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
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รับผดิชอบ

หลกั

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

        แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

19 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าลพิชยั โครงการ
ความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 "ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเมืองล าปาง

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการให้
ขอ้มูล ค  าปรึกษา และในการให้
ความช่วยเหลือประชาชน บูรณา
การเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละบุคลากร

อุดหนุน อบต.พิชยั อ.เมือง 
จ.ล าปาง

30,000   30,000   30,000   ศูนยป์ฏิบติัราชการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

อ าเภอเมืองล าปาง 1 แห่ง

เป็นหน่วยประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง อปท. อ.
เมืองล าปางร่วมกนั และ
ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือ

ส านกัปลดั

รวม 19 โครงการ - - 1,959,000  1,994,000  1,989,000  1,989,000  1,125,000 - - -
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        แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



+0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 สนบัสนุนอาหารกลางวนั ให้แก่เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ีดีแก่เด็ก เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตามจ านวนเด็กเล็กใน ศพด. เด็กไดรั้บโภชนาการครบถว้น ส านกัปลดั

เด็กเล็กในต าบลทุ่งฝาย นกัเรียนในต าบลทุ่งฝ่าย อบต.ทุ่งฝาย

2 สนบันุนอาหรเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ีดีแก่เด็ก เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ตามจ านวนเด็กเล็กใน ศพด. เด็กไดรั้บโภชนาการครบถว้น ส านกัปลดั

เด็กเล็กในต าบลทุ่งฝาย นกัเรียนในต าบลทุ่งฝ่าย อบต.ทุ่งฝาย

3 สนบัสนุนน ้าด่ืม ให้แก่เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กไดมี้น ้าสะอาดบริโภค ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 20,000   20,000 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวนเด็กเล็กใน ศพด. สุขภาพอนามยัดีข้ึน ส านกัปลดั

ในต าบลทุ่งฝาย รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย

4 สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กนกัเรียนเรียนดี เพ่ือช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีเรียนดี เด็กนกัเรียนเรียนดี แต่ยากจน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี เด็กนกัเรียนไดรั้บโอกาส สวสัดิการ

แต่ยากจน แต่มีฐานะยากจน ในต าบลุท่งฝาย แต่ยากจน ≥ 2 ราย/ปี ทางการศึกษา

5 สนบัสนุนวสัดุทางการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพดา้นการศึกษา โรงเรียนในพ้ืนท่ี 2 โรง 20,000   20,000 20,000 20,000 20,000 ตามจ านวนเด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนไดรั้บการพฒันา ส านกัปลดั

ให้แก่แด็กนกัเรียน การเรียนรู้

6 สนบัสนุนจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพดา้นการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 60,000   60,000 60,000 60,000 60,000 ตามจ านวนเด็กเล็กใน ศพด. เด็กนกัเรียนไดรั้บการพฒันา ส านกัปลดั

ส่ือการเรียนการสอนให้แก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย การเรียนรู้

7 โครกงารก่อสร้าง /พฒันาอาคาร/สถานท่ีใน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างเพ่ิมเติม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พฒันาอาคารสถานท่ี ศพด. อาคาร สถานท่ี สะอาด ส านกัปลดั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ในส่ิงท่ีจ  าเป็น รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย 1 แห่ง ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน

8 โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ศพด.องคก์ารบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 15,000   15,000 15,000 15,000 15,000 เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียน ศพด. ไดพ้ฒันาส่ือการสอน ส านกัปลดั

ส่วนต าบลทุ่งฝาย บริหารการศึกษา รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย การสอนและการปฏิบติังาน ทางระบบอินเตอร์เน็ท

ได ้ร้อยละ10

งบประมาณ

           แผนงานการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
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3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 
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 2562 
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(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

           แผนงานการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 สนบัสนุน วสัดุ/ อุปกรณ์ ในการเสริมสร้างลกัษณนิสยั เพ่ือพฒันา ส่งเสริมลกัษณะนิสยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 20,000   20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ เด็กไดรั้บการดูแลเสริมสร้าง ส านกัปลดั

และสุขอนามยัท่ีดี แก่เด็กเล็ก /วสัดุงานบา้นงานครัว ท่ีดี ดา้นร่างก่าย และเสริมสร้าง รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย ≥60 คน ลกัษณะนิสยัท่ีดี

ให้ ศพด. อบต.ทุ่งฝาย สุขอนามยั และความสะอาด

10 สนบัสนุนการเรียนการสอน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ ส่งเสริมประสิทธิภาพของ การเรียน พฒันาสถานท่ี การเรียนการ 30,000   30,000 30,000 30,000 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน ส านกัปลดั

การศึกษาตามอธัยาศยั อ.เมืองล าปางประจ าต.ทุ่งฝาย การสอน กศน. ต าบลทุ่งฝาย สอนสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ ต าบลทุ่งฝาย 1 แห่ง การสอน กศน. ต าบลทุ่งฝาย

11 ฝึกอบรม พฒันาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาให้แก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความ 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ ผูดู้แลเด็กไดรั้บการพฒันา ส านกัปลดั

บุคลากร รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งฝาย การฝึกอบรมพฒันา  5 คน

12 โครงการจดัตั้ง พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบล เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบล สร้าง/พฒันา ศูนยก์ารเรียนรู้ 50,000   50,000 50,000 50,000 ศนูยพ์ฒันาการเรียนรู้ชุมชน มีแหล่งการเรียนรุ้ชุมชน ส านกัปลดั

ทุ่งฝาย ทุ่งฝาย ชุมชนในต าบลทุ่งฝาย ต าบลทุง่ฝาย 1 แห่ง

13 โครงการ English for Asean ให้เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการ เด็กนกัเรียน 2 โรง และเยาวชน 25,000   25,000 25,000 25,000 ผูเ้ขา้ร่วมมีความพึงพอใจใน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้ ส านกัปลดั

ส่ือสารภาษาองักฤษ พร้อมสู่ AC ในพ้ืนท่ี ม.1 - ม.10 ระดบัมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 รับการพฒันาทกัษะเบ้ืองตน้

14 โครงการ Play and Learn เพลินธรรม ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน เด็กนกัเรียน 2 โรง และเยาวชน 15,000   15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วมมีความพึงพอใจใน เด็กในพ้ืนท่ีไดรั้บการปลูกฝัง ส านกัปลดั

มีคุณธรรม นอ้มน าศาสนา ในพ้ืนท่ี ม.1 - ม.10 ระดบัมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม

15 โครงการจดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กไดร่้วมกิจกรรม เด็กในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เดก็และเยาวชนเขา้ร่วมมี เด็กในพ้ืนท่ีไดร่้วมกิจกรรม ส านกัปลดั

ส่งเสริมความสามารถในการ เด็กนกัเรียน  ความพึงพอในอยูใ่นระดบัมาก และกลา้แสดงออก

แสดงออก เด็ก ศพด. อบต.ทุ่งฝาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60

16 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน พ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส านกัปลดั

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ การพฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

17 โครงการมคัคุเทศน์นอ้ย เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษแ์ละ เด็กนกัเรียน 2 โรง และ 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วมมีความพึงพอใจใน ส านกัปลดั ส านกัปลดั

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวในต าบล เยาวชนในพ้ืนท่ี ม.1 - ม.10 ระดบัมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

18 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่งฝายโครงการพฒันาทกัษะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กและพฒันา
ทกัษะทางวิทยาศาตร์แลพปลูกฝัง
ให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นกัเรียนร.ร.บา้นทุ่งฝาย 30,000   นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการ
ทดสอบหลงัร่วมโครงการ 

ร้อยละ 60

นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม

ส านกัปลดั

19 อุดหนุนโรงเรียนบา้นท่าโทกโครงการพฒันาทกัษะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กและ
ร่วมกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการ
พฒันาทกัษะทางวิทยาศาตร์และ
ปลูกฝังให้มีความสนใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นกัเรียนร.ร.บา้นท่าโทก 30,000   นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการ
ทดสอบหลงัร่วมโครงการ 

ร้อยละ 60

นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรม
การพฒันาความรู้และ
ทกัษะทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม

ส านกัปลดั

20 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุ่งฝายโครงการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ทางดา้นกระบวนการคิดและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

เพ่ือให้นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิดและ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์

นกัเรียน ร.ร.บา้นทุ่งฝาย 30,000   นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการ
ทดสอบหลงัร่วมโครงการ 

ร้อยละ 60

นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรม
การพฒันาความรู้และ
ทกัษะในการการคิดและ
ทกัษะในทางคณิตศาสตร์

ส านกัปลดั

รวม 20 โครงการ - - 1,400,000  1,430,000  1,460,000  1,400,000  1,135,000  - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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KPI รับผดิชอบหลกั

1 สนบัสนุนกิจกรรมของชมรมเครือข่ายผูสู้งอาย เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ชมรมผุสู้งอาย ุแต่ละหมู่บา้นใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วม ชมรมผูสู้งอายไุดรั้บการ กองสวสัดิการ

ทุกหมู่บา้น ในต าบลทุ่งฝาย บทบาทผูสู้งอายุ ต  าบลทุ่งฝาย ชมรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 สนบัสนุนดูแล

2 โครงการซ่อมสร้างท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยั4 ให้แก่คน เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ผูด้อ้ยโอกาสในต าบล 10 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ราย ผูด้อ้ยโอกาสมีท่ีอยูอ่าศยั กองสวสัดิการ

ยากจน และดอ้ยโอกาส มัน่คง ปลอดภยั

3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาส พฒันาคุณภาพชีวิตของผุพิ้การและ ผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาส และ 10,000   10,000 10,000 10,000 10,000 มีผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ ผูพิ้การผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ กองสวสัดิการ

และผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งฝาย ≥ 20 คน การพฒันาคุณภาพชีวิต

4 โครงการอบรมผูสู้งวยั ใส่ใจธรรมะ เพ่ิอส่งเสริมให้ผูสู้งอายรุวมตวักนั ผูสู้งอาย ุ10 หมู่บา้น 10,000   10000 10000 10000 10000 ผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดค้วามรู้ กองสวสัดิการ

เพ่ือปฏิบติัธรรม เขา้วดั เขา้ร่วมโครงการ≥ 40 คน น าหลกัธรรมไปปฏิบติั

5 โครงการแข่งขนัเปตองผูสู้งอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ กลุ่มผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งฝาย 20,000   20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอายเุขา้ร่วมแข่งขนั ผูสู้งอายไุดมี้การาวมกลุ่มกนั กองสวสัดิการ

ออกก าลงักาย ครบ 10 หมู่บา้น ดา้นกีฬาและนนัทนาการ

6 ส่งเสริม/จดัตั้งศูนยใ์ห้การช่วยเหลือและพิทกัษคุ์ม้ เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้น กลุ่มสตรี ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย 10,000   10,000 10,000 10,000 จดัตั้งศูนยร์ะดบัต าบล ปัญหาเด็ก สตรี เยาวชนใน กองสวสัดิการ

ครองสิทธิแก่ สตรี เด็ก เยาวชน การท างานดา้นการ การพฒันาสตรีและครอบครัว 1 แห่ง ต าบลไดรั้บการช่วยเหลือและ

พฒันาสตรีและครอบครัว แกไ้ข

7 จา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน ศูนยพ์ฒันา เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจน เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กจ านวน 20 คน เด็กไดรั้บการอ านวยความ ส านกัปลดั

เด็กเล็กในต าบลทุ่งฝาย เด็กยากจนขาดแคลน ผูป้กครองรายไดน้อ้ย การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย สะดวกในการเดินทาง

8 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบาย ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กองสวสัดิการ

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ รัฐบาลได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

งบประมาณ

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ผูสู้งอายุ

เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และความคิดเห็นและท ากิจกรรม
ร่วมกนั

ผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งฝาย 40,000   ผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ 50 คน

ผูสู้งอายใุนต าบลไดรั้บ
การพฒันาการเรียนรุ้ใหม่ๆ
 ไดร่้วมกนัท ากิจกรรม
และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น

กองสวสัดิการ

10 โครงการโรงเรียนผูสู้งอาย ุศาสตร์เพ่ือชีวิตท่ีเป็นสุข เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ
ส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความรู้
ในดา้นต่างๆและร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกนั

ผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งฝาย 50,000   ผูสู้งอายไุดผ้า่นการเรียน
ในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80

ผูสู้งอายใุนต าบลไดรั้บ
การพฒันาการเรียนรุ้ใหม่ๆ
 ไดร่้วมกนัท ากิจกรรม
และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น

กองสวสัดิการ

11 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัผูสู้งอาย ุ(ท าบายศรี) เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายใุชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ มีรายไดเ้สริม

ผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งฝาย 10,000   ผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ 50 คน

ผูสู้งอายไุดใ้ชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ และมี
รายไดเ้สริมและท า
กิจกรรมร่วมกนั

กองสวสัดิการ



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

12 โครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัส าหรับคน
พิการในพ้ืนท่ี

เพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การในต าบลให้
ไดรั้บความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

ผูพิ้การในต าบลทุ่งฝาย 20,000   บา้นผูพิ้การในต าบล
ไดรั้บการซ่อมแซม
ปรับปรุง 1 ราย

ผูพิ้การในต าบลไดก้าร
ดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองความ
เป็นอยู่

กองสวสัดิก
การร่วมกบั 
พฒันาสังคม
และความ
มัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดั
ล าปาง

รวม 12 โครงการ - - 380,000 440,000 440,000 380,000 340,000 - - -



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์(บริเวณต ารวจบา้น)        
      บา้นทุ่งฝาย ม.2

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

ศาลาอเนกประสงค ์
ความกวา้ง 8 เมตร    
ความยาว 12 เมตร / 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณ
ราคาของ อบต.ทุ่งฝาย

450,000   ประชาชนบา้นทุ่งฝาย   
ม.2 ไดใ้ชป้ระโยชน์   

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนบา้นทุ่งฝาย  ม.

2 ทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการจดัประชุม 
อบรม หรือรวมกลุ่มท า
กิจกรรม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์บา้นแม่ทะ ม.5   
             (โรงเรียนบา้นแม่ทะเดิม)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

ลานอเนกประสงค ์
คสล. พ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่       690 ตาราง
เมตร หนา 0.12 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณ
ราคาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝาย

310,000   ประชาชนบา้นแม่ทะ ม.5
 ไดใ้ชป้ระโยชน์ ร้อยละ
 70 ของครัวเรือน       
บา้นแม่ทะทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม

กองช่าง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์บา้นกลาง ม.6   
               (บริเวณ ศาลาประชาคมหมู่บา้น)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

ศาลาอเนกประสงค ์  
กวา้ง 8 เมตร  ยาว 8 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 64 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและ
ประมาณราคา
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฝาย

368,000   ประชาชนบา้นกลาง ม.6
 ไดใ้ชป้ระโยชน์ ร้อยละ
 70 ของครัวเรือน        
บา้นกลางทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์บา้นตน้ยาง    
ม.8            (บริเวณ ศาลาอเนกประสงคห์มู่บา้น)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

อาคารอเนกประสงค ์
ขนาด กวา้ง 15 เมตร 
 ยาว 20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณ
ราคาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝาย

600,000   ประชาชนบา้นตน้ยาง   
ม.8 ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

ร้อยละ 70 ของครัวเรือน 
       บา้นตน้ยางทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม

กองช่าง



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5 ก่อสร้างร้ัวรอบประปาหมู่บา้น พร้อมเทลาน คสล. 
พร้อมรางระบายน ้า คสล.บา้นนาป้อเหนือ ม.7   
(ประปาบา้นนาป้อเหนือ ม.7)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั
 และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นส่วนรวม

ร้ัวรอบประปาหมู่บา้น
  ยาว 127 เมตร พร้อม
เทลาน คสล. พ้ืนท่ี 
615 ตารางเมตร และ
รางระบายน ้า คสล. 
ยาว 13.5 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณ
ราคาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งฝาย

450,000   ประชาชนบา้นนาป้อ
เหนือ ม.7ไดใ้ช้

ประโยชน์ ร้อยละ 70 
ของครัวเรือน บา้นนาป้อ

เหนือทั้งหมด และ
ทรัพยสิ์นส่วนรวมมี
ความปลอดภยั

ทรัพยสิ์นส่วนรวมของ
ประชาชนไดรั้บการ
ป้องกนัดูแลรักษา และมี
สถานท่ีในการท ากิจกรรม
ร่วมกนั

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์บา้นท่าโทก ม.4
                 (บริเวณศาลเจา้พอ่ค  าปา)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

ศาลาอเนกประสงค ์
ความกวา้ง 8 เมตร    
ความยาว 12 เมตร

   600,000 ประชาชนบา้นท่าโทก   
ม.4 ไดใ้ชป้ระโยชน์   

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนบา้นทุ่งฝาย  ม.

4 ทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการจดัประชุม 
อบรม หรือรวมกลุ่มท า
กิจกรรม

กองช่าง



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัล าปาง  ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์บา้นตน้ยาง    
ม.8            (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บา้น)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

อาคารอเนกประสงค ์
ขนาด กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 10 เมตร

500,000   ประชาชนบา้นตน้ยาง   
ม.8 ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

ร้อยละ 70 ของครัวเรือน 
       บา้นตน้ยางทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค(์โดม)             
บา้นท่าโทกมงคลชยั ม.9    (ติดอาคารอเนกประสงค์
หมู่บา้น)

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมร่วมกนั

อาคารอเนกประสงค ์
ขนาด กวา้ง 7 เมตร  
ยาว 19 เมตร

600,000   ประชาชนบา้นท่าโทก 
มงคลชยั   ม.9 ไดใ้ช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70 
ของครัวเรือนทั้งหมด

ประชาชนในต าบลมี
สถานท่ีในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม

กองช่าง

9 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง โครงการ
บริหารจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัล าปาง

เพ่ือบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาล อนามยัส่ิงแวดลอ้ม

อุดหนุนองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั
ล าปาง

135,000   200,000   ปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดัท่ี อบจ.ทั้งส้ินไม่

ต  ่ากวา่ 800 ตนั

ไดรั้บการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยถูกตอ้งตาม
หลกัสุขาภิบาล อนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม

ส านกัปลดั

รวม 9  โครงการ -          585,000   1,928,000  -          1,700,000  



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 ก่อสร้าง/ติดตั้ง หอกระจายข่าว พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารในชุมชน ม.1 -ม.10 300,000 300,000 300,000 300,000 เสียงตามสาย ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล กองช่าง

ครบ 10 หมู่บา้น ข่าวสารทัว่ถึง

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว เสียงตามสาย พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารในชุมชน  หมู่บา้นในต าบล ม.1 - ม.10 100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าย ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล กองช่าง

10 แห่ง ข่าวสารทัว่ถึง

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ม.1 -ม.10 400,000 400,000 400,000 400,000 อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน กองช่าง

ในการประชุมและท ากิจกรรม ทุกหมู่บา้น ครบ 10 หมู่บา้น การประชุม ร่วมกิจกรรม

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงคท์ุกหมู่บา้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ม.1 -ม.10 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน กองช่าง

ในการประชุมและท ากิจกรรม ทุกหมู่บา้น ครบ 10 หมู่บา้น การประชุม ร่วมกิจกรรม

5 ก่อสร้างโดมอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ม.1 -ม.10 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารโดมอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

ทุกหมู่บา้น 10 หมู่บา้น รวมกลุ่ม จดักิจกรรม 

6 สนบัสนุนหนงัสือพิมพใ์ห้ทุกหมู่บา้น ให้ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร    จ  านวน  10 หมู่บา้น 50,000   50,000 50,000 50,000 หนงัสือพิมพ ์ส าหรับหมู่บา้น ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล ส านกัปลดั

ทนัเหตุการณ์ 10 หมู่บา้น ข่าวสาร ทนัต่อโลก 

7 โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ   จ  านวน 10 หมู่บา้น 15,000   15,000 15,000 15,000 15,000  ผูน้  าหมู่บา้นจดัท าแผนชุมชน ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ส านกัปลดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย แกไ้ขปัญหา ครบ 10 หมู่บา้น ในการเสนอความคิดเห็น

8 โครงการส่งเสริม สนบัสนุน การจดัท าและทบทวน เพ่ือให้ผุน้  าชุมชนสามารถจดัท าแผน จ านวน  10 หมู่บา้น 10,000   10,000 10,000 10,000 10,000 ผูน้ าชุมชนในแผนจดัท าแผน การบริหารงานในหมู่บา้น ส านกัปลดั

ปรับปรุงแผนชุมชน ชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชุมชนไดถู้กตอ้ง มีประสิทธิภาพมากข้ึน สวสัดิการ

9 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อตา้นการใชย้าเสพติดใน เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา โรงเรียนในพ้ืนท่ี 20,000   20,000 20,000 20,000 เด็กนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ ลดปัญหายาเสพติด ส านกัปลดั

เด็กนกัเรียน  ครู D.A.R.E ยาเสพติดในเด็กเยาวชน ต าบลทุง่ฝาย เยาวชน ม.1 - ม.10 ≥40 คน ในชุมชน สภ.ทุง่ฝาย

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

10 โครงการบ าบดั/ฟ้ืนฟ ูผูติ้ด ผูเ้สพ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ผูเ้สพยาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบล 50,000   50,000 50,000 50,000 ผูไ้ดรั้บการบ าบดั ไม่ถูกด าเนิน ลดปัญหายาเสพติด ส านกัปลดั

ยาเสพติด ในต าบลทุง่ฝาย ทุ่งฝาย คดีซ ้า ในชุมชน

11 สนบัสนุนการฝึกอาชีพแก่ผูผ้า่นการบ าบดัยาเสพติด เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ประชาชนผูผ้า่นการบ าบดั 30,000   30,000 30,000 30,000 ผูผ้า่นการบ าบดัสนใจและเขา้ ลดปัญหาการกลบัไปเสพยา ส านกัปลดั

ยาเสพติด ในต าบลทุง่ฝาย ในต าบลทุ่งฝาย ร่วมโครงการ≥ 10 คน ของกลุ่มผุบ้  าบดั

12 โครงการบา้นสีขาวปลอดยาเสพติด ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชน ม.1 - ม.10 30,000   30,000   30,000   30,000   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เยาวชนตระหนกัถึงภยัของ ส านกัปลดั

(บูรณาการร่วมกบั สภ.ทุ่งฝาย) ตระหนกัถึงภยัจากยาเสพติด ไม่นอ้ยกวา่ 30 คน ยาเสพติด สภ.ทุง่ฝาย

13 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี ให้บริการประชนนอกสถานท่ี กิจกรรม อบต.เคล่ือนท่ี   100,000 100,000 100,000 100,000 ผูส้นใจและเขา้ร่วมโครงการ ประชาชนไดรั้บความ ส านกัปลดั

10 หมู่บา้น ≥200 คน สะดวกในการใชบ้ริการ

14 สนบัสนุนกลุ่มออมบุญวนัละหน่ึงบาทต าบลทุ่งฝาย เพ่ือสร้างเสริมศกัยภายและส่งเสริม กลุ่มออมบุญวนัละ หน่ึงบาท 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 สนบัสนุนกลุ่มออมบุญวนัละบาท ประชาชนหนัมาสนใจและ กอง

การท างานของกลุ่ม ต าบลทุ่งฝาย ปีละ 1 คร้ัง รวมตวัเขา้กลุ่มเพ่ิมข้ึน สวสัดิการ

15 ส่งเสริมกิจกรรมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่ายสภา สร้าง/ขยายเครือข่ายสภาเด็กในต าบล เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล 10,000   10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กเยาวชนของสภา เด็กและเยาวชนไดร่้วม กอง

เด็กในต าบลทุ่งฝาย เพ่ือท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เด็กฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ท ากิจกรรมเป็นประโยชน์ สวสัดิการ

16 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ดา้นคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใส่ใจ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล 10,000   10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนให้ความสนใจและ เด็กและเยาวชนไดร่้วม กอง

จริยธรรม หลกัค าสอนศาสนา ทุ่งฝาย เขา้ร่วมโครงการ≥ 30 คน ท ากิจกรรมเป็นประโยชน์ สวสัดิการ

17 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กบัสตรีและ เพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้กบัคน กลุ่มสตรี และประชาชนใน 10,000   10000 10000 10000 10000 มีผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ กอง

ประชาชนทัว่ไป ในต าบล ต าบลทุ่งฝาย ≥ 30 คน น าไปปฏิบติัได้ สวสัดิการ

18 โครงการอบรมเยาวชนรักบา้นเกิด เพ่ือให้เยาวชนในต าบลไดเ้กิดความ เยาวชนในต าบลทุ่งฝาย 10,000   10,000   10,000   10,000   เยาวชนให้ความสนใจและ เยาชนเห็นความส าคญั กอง

หวงแหนรักในถ่ินก าเนิด เขา้ร่วมโครงการ≥ 30 คน กบัถ่ินทีอยูอ่าศยัมากข้ึน สวสัดิการ
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3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)
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(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

19 การรณรงค/์ ประชาสมัพนัธ์ /อบรม และด าเนิน เพ่ือให้กลุ่มผุน้ าชุมชนและประชาชน ม.1 - ม.10 5,000     5,000 5,000 5,000 มีการประชาสมัพนัธ์ ป้องกนัปัญหาขั้นตน้ได้ กอง

การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ ตระหนกัถึงภยัจากการคา้มนุษย์ ร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ี สวสัดิการ

20 จดักิจกรรม/โครงการท่ีร่วมแสดงถึงความจงรักภคัดี สร้างความมัน่คงใจชุมชน และความ ประชาชน 30,000   30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบลเขา้ร่วม เกิดความสามคัคี ในชุมชน ส านกัปลดั

ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ จงรักภคัดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ม.1 - ม.10 โครงการ ≥100 คน

21 จดักิจกรรม/โครงการเพ่ือนอ้มร าลึกถึงพระมหา เพ่ือเป็นการแสดงออกของประชาชน ประชาชน 30,000   30000 30000 30000 ประชาชนในต าบลเขา้ร่วม เกิดความสามคัคี ในชุมชน ส านกัปลดั

กรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยไ์ทย ในการนอ้มร าลึกถึงพระมหากษตัริย์ ม.1 - ม.10 โครงการ ≥100 คน

22 จดัโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย/ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน ประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนในต าบลเขา้ร่วม ประชาชนมีความรู้ความ ส านกัปลดั

ส่งเสริมการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ ระบบประชาธิปไตย ม.1 - ม.10 ในกระบวนการเลือกตั้ง เขา้ใจในกระบวนการ

เพ่ือสร้างจิตส านึกพลเมืองดี ร้อยละ 80 ของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ประชาธิปไตย

23 จดัท าพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ และส่ือประชา เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอา ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย 15,000   15,000 15,000 15,000 จดัท าประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ ประชาชนไดค้วามรู้เบ้ืองตน้ ส านกัปลดั

สมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเขา้สู่ เชียนกบัประชาชนต าบลทุง่ฝาย 10 หมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ครบ 10 หมู่บา้น

ประชาคมอาเซียน

24 โครงการหน่วยบ าบดัทุกข ์บ  ารุงสุข สร้างรอยยิม้ เพ่ือน างานบริการทุกประเภทออกให้ ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย 80,000   80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส านกัปลดั

ให้กบัประชาชนจงัหวดัล าปาง  ต  าบลทุ่งฝาย บริการเชิงรุก และรับฟังปัญหาและ 10 หมู่บา้น ร้อยละ 60 สะบายในการบริการและได้

ความเดือดร้อนของประชาชน รับฟังปัญหาของประชาชน

25 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส านกัปลดั

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

26 โครงการอบรมภาษาองักฤษให้กลุ่มสตรีสู่อาเซียน เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีภาวะเป็นผูน้ า 
เรียนรู้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร
เบ้ืองตน้และมีความกลา้แสดงออก

สตรี ม.1 - ม.10 10,000   ประชาชนนใจและเขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 
และผา่นการทดสอบหลงัเรียน

ร้อยละ 60 ข้ึนไป

ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้
และน าไปใช้

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

รวม 26 โครงการ - - 1,985,000  1,985,000  2,095,000  2,085,000  255,000     - - -



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

1 โครงการอบรมมารยาทไทย ฝึกให้เด็กเขา้ใจเร่ืองมารยาทไทย นกัเรียนในโรงเรียนใน 15,000   15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการผา่นการ เด็กเขา้ใจและน าไปปฏิบติั ส านกัปลดั

และปฏิบติัไดถู้กตอ้ง พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย ประเมินและทดสอบ ≥ร้อยละ 60 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

2 โครงการอนุรักษสื์บสานสืบทอดประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีทอ้งถ่ิน ประชาชน ม.1 -ม.10  5,000     5,000 5,000 5,000 จดัท าโครงการ ไดอ้นุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน ส านกัปลดั

(ตานตอ๊ด) ถ่ายทอดประเพณีทอ้งถ่ิน ต าบลทุ่งฝาย 1 คร้ัง ต่อปี ไวไ้ม่ให้สูญหาย

3 โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง ส่งเสริมและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประชาชน ม.1 -ม.10  100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสนใจและเขา้ร่วม ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ส านกัปลดั

ประเพณี เขา้ร่วมโครงการ โครงการ ≥150 คน ในการอนุรักษป์ระเพณี

4 โครงการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณียีเ่ป็ง ของต าบล ส่งเสริมและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประชาชน ม.1 -ม.10  100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสนใจและเขา้ร่วม ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ส านกัปลดั

ทุ่งฝาย ประเพณี เขา้ร่วมโครงการ โครงการ ≥200 คน ในการอนุรักษป์ระเพณี

5 โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมงาน/กิจรรมดา้นศาสนา ประชาชน ม.1 -ม.10  30,000   30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนสนใจและเขา้ร่วม ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ส านกัปลดั

เขา้ร่วมโครงการ โครงการ ≥100 คน ในการส่งเสริมศาสนา

6 โครงการ/กิจกรรม ในวนัส าคญัทางศาสนา และงาน เพ่ือสร้างจิตส านึก ให้กบัประชาชน จดักิจกรรมเก่ียวกบัรัฐพิธี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนสนใจและเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านกัปลดั

รัฐพิธีต่างๆ รักษช์าติ ศาสน์ กษตัริย์ และศาสนพิธีท่ีส าคญั โครงการ ≥150 คน แสดงออกในวนัส าคญั

7 โครงการสืบสานวฒันธรรมก๋ินล าของพ้ืนเมือง เพ่ือสืบสานอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน เด็กและเยาวชนประชาชน 15,000   15,000 15,000 15,000 ประชาชนสนใจและเขา้ร่วม ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการสามารถ ส านกัปลดั

(บูรณาการร่วมกบัการศึกษาตามอธัยาศยั) ในเร่ืองอาหารพ้ืนเมือง ผา่น ศูนย ์กศน. โครงการ ≥30 คน น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ กศน.

8 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา เพ่ือเผยแพร่วนัส าคญัทางศาสนาและ ประชาชน ม.1 -ม.10  10,000   10,000 10,000 10,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอ ประชาชนสนใจและให้ความ ส านกัปลดั

กระตุน้ให้ประชาชนร่วมสืบทอด พนกังาน เด็กเยาวชน ใจในระดบัมากไม่นอ้ยกวา่60% ส าคญักบัวนัส าคญัทางศาสนา

9 โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีแห่ครัวตาน เพ่ืออนุรักษสื์บสานประเพณีการ ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย 50,000   50,000 50,000 50,000 50,000 ผูส้นใจและเขา้ร่วมโครงการ ไดอ้นุรักษว์ฒันธรรมพ้ืน ส านกัปลดั

งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวส้าอริยสงฆเ์จา้ แห่ครัวตาน 10 หมู่บา้น ≥150 คน บา้นไว ้และสร้างความ

หลวงพอ่เกษม เขมโก สมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชน

         แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4
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         แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

10 โครงการจดัส่งนกักีฬาในต าบลเขา้ร่วมแข่งขนั ส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกก าลงั โครงการแข่งขนัระดบั 50,000   50,000 50,000 50,000 50,000 นกักีฬาในต าบลไดเ้ขา้ร่วม ประชาชน เยาวชน ไดรั้บการ ส านกัปลดั

ระดบัอ าเภอ จงัหวดั ฯลฯ กาย อ าเภอ จงัหวดัท่ีจดัข้ึน แข่งขนัในระดบั อ าเภอ จงัหวดั ส่งเสริมดา้นกีฬา

11 โครงการแข่งขนักีฬาสนัพนัธ์ต  าบลทุ่งฝายตา้นภยัยา ส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกก าลงั จดัแข่งขนักีฬาในต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึง ประชาชน เยาวชน ไดรั้บการ ส านกัปลดั

เสพติด กาย จ านวน10 หมู่บา้น พอใจในระดบัมาก ส่งเสริมดา้นกีฬา

12 โครงการส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการให้กบัเด็ก เพ่ือสร้างความสามคัคีให้แก่เด็ก โรงเรียนบา้นทุ่งฝาย 50,000   50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ เด็กมีความสามคัคี รู้จกัการ ส านกัปลดั

นกัเรียนในพ้ืนท่ี นกัเรียน โรงเรียนบา้นท่าโทก จ านวน≥ 80 คน ให้อภยั

13 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนกัเรียน ส่งเสริมให้เด็กหนัมาใส่ใจใน โรงเรียนในพ้ืนท่ี 2 โรง 10,000   10,000 10,000 10,000 เด็กไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ เด็กนกัเรียนไดรั้บการพฒันา ส านกัปลดั

รวมถึงเคร่ืองเล่นออกก าลงักาย การเล่นกีฬา เยาวชนใน 10 หมู่บา้น ≥50 คน การเรียนรู้

14 สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน /ชุมชน ส่งเสริมการออกก าลงักาย กลุ่มเยาวขน  / ชุมชน  60,000   60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มเยาวชนน าไปใช้ เยาวชน ชุมชน มีอุปกรณ์ใน ส านกัปลดั

ม.1 - ม.10 ออกก าลงักาย ≥ 150 คน การออกก าลงักาย

15 ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา ประจ าหมู่บา้นในต าบล เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีออกก าลงักาย สนามกีฬาในหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานกีฬา ประชาชน เยาวชน ไดรั้บการ กองช่าง

ทุ่งฝาย ม.1 -ม.10 หมู่บา้นละ 1 แห่ง ส่งเสริมดา้นกีฬา และสุขภาพ ส านกัปลดั

16 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีออกก าลงักาย สนามกีฬาในหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานกีฬา ประชาชน เยาวชน ไดรั้บการ กองช่าง

ม.1 -ม.10 หมู่บา้นละ 1 แห่ง ส่งเสริมดา้นกีฬา และสุขภาพ ส านกัปลดั

17 ก่อสร้างสนามกีฬา/ ลานกีฬา /ศูนยอ์อกก าลงักาย เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ท่ีออกก าลงักาย สนามกีฬา/ ลานกีฬา/ 700,000 700,000 700,000 700,000 สนามกีฬา/ลานกีฬา ประชาชน เยาวชน ไดรั้บการ กองช่าง

ระดบัต าบลของต าบลทุ่งฝาย แบบครบวงจร  ระดบัต าบล  1 แห่ง ระดบัต าบล 1 แห่ง ส่งเสริมดา้นกีฬา และสุขภาพ ส านกัปลดั

18 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสระน ้าสาธารณะให้เป็น เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว สระน ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 สถานท่ีพกัผอ่นของต าบล ประชาชนมีท่ีพกัผ่อนและ กองช่าง

สถานท่ีพกัผอ่นและลานกิจกรรม ในต าบล ในต าบลทุ่งฝาย 1 แห่ง/ปี ท ากิจกรรมร่วมกนั ส านกัปลดั



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

         แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

19 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กองช่าง

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส านกัปลดั

รวม 19 โครงการ - - 2,025,000  2,025,000  2,025,000  2,025,000  505,000     - - -



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI

รับผดิชอบ

หลกั

         แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4



3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพสงเคราะห์ส าหรับผูสู้งอาย ุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบั ผูสู้งอาย ุตามเกณฑท่ี์รัฐบาล 10,400,000 10,400,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ผูสู้งอายทุตามเกณฑข์องรัฐ ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือ กองสวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุ ก าหนด ไดรั้บการดูแลร้อยละ 100 จากรัฐบาลอยา่งทัว่ถึง กรมฯ

2 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบั ผูพิ้การตามเกณฑท่ี์กฎหมาย 2,999,000   2,999,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูพิ้กาไดรั้บการดูแล ผูพิ้การไดรั้บการช่วยเหลือ กองสวสัดิการ

ผูพิ้การ ก าหนดล ร้อยละ 100 จากรัฐบาลอยา่งทัว่ถึง กรมฯ

3 สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบั ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการจดัสรร 200,000      200,000        200,000        200,000        200,000     ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการดูแล ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการช่วยเหลือ กองสวสัดิการ

ผูป่้วยเอดส์ ร้อยละ 100 จากรัฐบาลอยา่งทัว่ถึง กรมฯ

4 สนบัสนุนกลุ่มออมบุญวนัละบาท เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบั กลุ่มออมบุญวนัละบาท 200,000      200,000        200,000        200,000        200,000     สนบัสนุนกลุ่มออมบุญ ประชาชนไดรั้บการดูแล กองสวสัดิการ

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม 1คร้ัง/ปี และส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรมฯ

รวม 4 โครงการ - - 13,799,000    13,799,000     15,400,000     15,400,000     15,400,000  - - -

        แผนงานงบกลาง

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



10 สนบัสนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในการด าเนิน เพ่ือสร้างเสริมศกัยภาพกลุ่มผูน้ าใน กรรมการหมู่บา้น 50,000    50,000 50,000 50,000 กิจกรรมาท่ีเกิดประโยชน์ต่อ มีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือส่งเสริม ส านกัปลดั

โครงการและกิจกรรมท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนเอง 10 หมู่บา้น ต่อประชาชน การพฒันาคุณภาพชีวิต สวสัดิการ

27,598,000 27,648,000 30,800,000 30,800,000





0

4. ยุทศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 สนบัสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพในต าบลทุ่งฝาย ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนส่งเสริม กลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งและไดรั้บการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000   มีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพในต าบล กลุ่มอาชีพมีความสามารถ กอง

ทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เงินทุนในการพฒันากลุ่มอาชีพ พิจารณาจาก อบต.ทุง่ฝาย ไม่นอ้ยกวา่ ≥10 กลุ่ม ในการบริหารจดัการ สวสัดิการ

2 สนบัสนุนวสัดุ / ครุภณัฑ ์ให้กบักลุ่มอาชีพในต าบล เพ่ือยกระดบัคุณภาพของสินคา้ให้ กลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งและไดรั้บการ 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพน าวสัดุ ครุภณัฑ์ ผลผลิตท่ีไดม้าตรฐาน กอง

ทุ่งฝาย ทุกกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน พิจารณาจาก อบต.ทุง่ฝาย ไปด าเนินการตามวตัถุประสงค์ สวสัดิการ

3 โครงการอบรมเพ่ิมศกัยภาพกลุ่มปุ๋ ยใส้เดือน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ให้กบัสมาชิกกลุ่มประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   10,000 10,000 10,000 ประชาชนให้ความสนใจและ ประชาชนไดรั้บความรู้และ กอง

เพ่ือพฒันาต่อยอด เขา้ร่วมโครงการ≥ 40 คน และน าไปปฏิบติัได้ สวสัดิการ

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.เมืองล าปาง โครงการ เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการใช้ จดัท าส่ือ  ประชาสมัพนัธ์ 10,000   10,000 10,000 10,000 การประชาสมัพนัธ์สินคา้เด่น สินคา้ทอ้งถ่ินต าบลทุง่ฝาย กอง

สนบัสนุนการจดักิจกรรมงานฤดูหนาวและของดี สินคา้ทอ้งถ่ิน ให้ออกร้านแสดง ของต าบล 2 ชนิด เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย สวสัดิการ

นครล าปาง สินคา้ระดบัจงัหวดั

5 จดักิจกรรม/โครงการลานคา้ตลาดนดัสินคา้ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการใช้ ลานคา้สินคา้ชุมชนในต าบล 50,000   50,000 50,000 50,000 ลานคา้ตลาดชุมชน ในต าบล สินคา้ทอ้งถ่ินต าบลทุง่ฝาย กอง

ในต าบลทุ่งฝาย สินคา้ทอ้งถ่ิน 1 แห่ง เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย สวสัดิการ

6 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน พ้ืนท่ีต  าบลทุง่ฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กอง

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ การพฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สวสัดิการ

7 โครงการส่งเสริมอาชีพท าขา้วเกรียบ เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ให้
ประชาชนในต าบลสนใจการท า
อาชีพเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัว

ประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   ประชาชนนใจและเขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ 50 คน

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้และสามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

กองสวสัดิการ
สงัคม

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

4. ยุทศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

8 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไมต้าม
ฤดูกาล

เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ให้
ประชาชนในต าบลน าวตัถุดิบท่ี
ตกต ่ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้

ประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   ประชาชนนใจและเขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ 50 คน

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บ
ความรู้และสามารถน าไป
ปฏิบติัได้

กองสวสัดิการ
สงัคม

9 โครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ ทกัษะ 
ในการนวดแผนไทย เพ่ือให้
ประชาชนน าไปประกอบอาชีพ

ประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   ประชาชนนใจและเขา้ร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ 50 คน

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดรั้บความรู้
 และสามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมได้

กองสวสัดิการ
สงัคม

รวม 9 โครงการ - - 500,000 530,000 500,000 500,000 300,000 - - -



0

4. ยุทศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

4. ยุทศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ทางการ สินคา้ทางการเกษตรท่ีส าคญั 30,000   30,000 30,000 30,000 ผูส้นในและเขา้ร่วมโครงการ มีสินคา้ท่ีหลากหลายข้ึน กอง

เกษตรและพฒันาผลิตภณัฑ์ ของต าบล จ านวน ≥50 คน สวสัดิการ

2 โครงการส่งเสริมสินคา้ทางการเกษตรตลาดนดั เพ่ือส่งเสริมการใชสิ้นคา้ทางการ จดัตั้งตลาดนดัเกษตร 1 แห่ง 90,000   90,000 90,000 90,000 ลานตลาดนดัสินคา้เกษตร ประชาชนในพ้ืนท่ีหนัมา กอง

พอเพียง เกษตรในต าบล ในต าบล 1 แห่ง บริโภคสินคา้ในต าบล สวสัดิการ

3 สนบัสนุนศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรของเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการให้ความรู้ทาง เกตรกรในต าบลทุ่งฝาย 40,000   40,000 40,000 40,000 40,000 น างบประมาณไปด าเนินงาน ประชาชนไดรั้บความรู้ทาง กอง

ต าบลทุ่งฝาย การเกษตรในต าบลทุ่งฝาย  10 หมู่บา้น ตามวตัถุประสงค์ การเกษตรโดยตรง สวสัดิการ

4 โครงการคลินิคเกษตรเคล่ือนท่ีในพระบรมราชา เพ่ือให้บริการและให้ความรู้ทางการ กลุ่มเกษตรกรในต าบลทุ่งฝาย 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนให้ความสนใจและ ประชาชนไดรั้บความสะดวก กอง

นุเคราะห์ เกษตรถึงพ้ืนท่ี 10 หมู่บา้น เขา้ร่วมโครงการ ≥300 คน ในการใชบ้ริการ สวสัดิการ

5 จดัตั้ง/สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ในต าบลทุ่งฝายเพ่ือให้บริการและให้ความรู้ทางการ ประชาชน ม.1 - ม.10 50,000   50,000 50,000 50,000 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนระดบัต าบล ประชาชนสนใจและน าไป กอง

ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร การผลิดผลิตผลแบบพอเพียง 1 แห่ง ปฏิบติัตาม สวสัดิการ

6 โครงการอรมให้ความรู้การท าปุ๋ ยหมกั เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   10,000 10,000 10,000 ประชาชนให้ความสนใจและ มีการจดัตั้งกลุ่มและมีการน า กอง

ดา้นการลงทุนการเกษตร เขา้ร่วมโครงการ ≥50 คน ความรู้ไปปฏิบติัไดจ้ริง สวสัดิการ

7 โครงการอบรมการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการเกษตรเพ่ือให้ประชาชนไดมี้ความรู้ในการ ประชาชน ม.1 - ม.10 10,000   10,000 10,000 10,000 ประชาชนให้ความสนใจและ ประชาชนไดเ้รียนรู้หลกั กอง

ใชส้ารเคมีอยา่งถูกวิธี เขา้ร่วมโครงการ ≥50 คน การใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง สวสัดิการ

8 โครงการปุ๋ ยสัง่ตดั เพ่ือปรับพ้ืนท่ีการเพาะปลูกให้สภาพ เกษตรกรในต าบลทุ่งฝาย 20,000   20,000 20,000 20,000 เกษตรกรให้ความสนใจและ พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมี กอง

ดินดีข้ึน เขา้ร่วมโครงการ ≥50 คน สภาพพ้ืนดินท่ีดีข้ึน สวสัดิการ

9 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000   30,000   30,000   30,000   ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กอง

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สวสัดิการ

รวม 9 โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 40,000   - - -

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

             แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

4. ยุทศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 , 3 และ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ

             แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 จดัส่งบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ผูบ้ริหาร พนกังาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/คน/ปี บุคลากรไดรั้บความรู้และ ส านกัปลดั

เขา้อบรมสมัมนาในงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทกัษะการพฒันา

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ผูบ้ริหาร ผูน้  าชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 น าหลกัการแนวคิด บุคลากรไดรั้บความรู้และ ส านกัปลดั

ของผูบ้ริหาร บุคลากร อบต.ทุ่งฝาย และสมาชิกสภา ในดา้นการให้บริการประชาชน พนกังาน สมาชิกสภา มาใชใ้นการวางแผนพฒันา ทกัษะและน าไปสู่การ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ร้อยละ 30 ปฏิบติัดา้นการบริการ

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ปลูกจิตส านึกให้พนกังานมีคุณธรรม ผูบ้ริหาร พนกังาน 5,000     5,000 5,000 5,000 5,000 ผูบ้ริหารพนกังานมีส่วนร่วม ผุบ้ริหารพนกังานไดรั้บการ ส านกัปลดั

อบต.ทุ่งฝาย และไดพ้ฒันาจิตให้เกิดการส านึกร่วม ในการท ากิจกรรม ≥ร้อยละ 50 พฒันาตนเองมากข้ึน

4 จดัการเลือกตั้ง / เลือกตั้งซ่อม  นายก สมาชิกสภา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ย การเลือกตั้ง นายกอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความ การด าเนินการเลือกตั้งเป็น ส านกัปลดั

 อบต.ทุ่งฝาย ความเรียบร้อยตามกฎหมาย สมาชิกสภา เรียบร้อย ไปดว้ยความเรียบร้อย

5 จดัฝึกอบรมผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ในเร่ืองระเบียบและ เพ่ือให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา เขา้ใจ ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา 10,000   10,000 10,000 10,000 ขอ้ทกัทว้งเร่ืองไม่ปฏิบติัตาม ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา เขา้ใน ส านกัปลดั

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบหรือหนงัสือสัง่การไม่เกิน 3 เร่ืองในกฎหมายและระเบียบ

6 โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ือพฒันาทกัษะดา้นภาษาและ ผูบ้ริหารและพนกังาน 10,000   10,000 10,000 10,000 ผูเ้ขา้รับการอบรมผ่านเกณฑ์ บุคลากรไดรั้บความรู้และ ส านกัปลดั

กา้วสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบา้น การประเมินไม่นอ้ยกวา่ เตรียมความพร้อมไดอ้ยา่ง

เพ่ือน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั ร้อยละ 60 มีประสิทธิภาพ

7 โครงการกิจกรรม 5 ส  ของ อบต.ทุ่งฝาย เพ่ือพฒันาอาคารสถานท่ีปฏิบติังาน อาคารสถานท่ี 10,000   10,000 10,000 10,000 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด สถานท่ีมีความสะอาด ส านกัปลดั

อบต.ทุง่ฝาย ปลอดภยั สะดวกในการบริการ สะดวกต่อการให้บริการ ทุกกอง

8 โครงการจดัท า/พฒันาระบบแผนท่ีภาษี(GIS)และ จดัท าและพฒันาระบบ GIS จดัท าระบบแผนท่ีภาษีและ 500,000 500,000 400,000 300,000 จดัท าระบบแผนท่ีภาษี การปฏิบติังานมีประสิทธิ กองคลงั

ทะเบียนทรัพยสิ์น ของ อบต.ทุ่งฝาย ทะเบียนทรัพยสิ็น ไดส้ าเร็จกา้วหนา้ร้อยะละ 20/ปี ภาพมากข้ึน

9 จดัซอ้วสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการให้บริการและ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและให้บริการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความพร้อมในการ ส านกัปลดั

ปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย ประชาชน พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

       แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

       แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

10 โครงการจดัท า/พฒันาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น (LTAX3000)อบต.ทุ่งฝาย

เพ่ือพฒันาและจดัท าระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
ต าบลทุ่งฝายให้เป็นปัจจุบนัและ
ครบถว้น

จดัท าระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น
ในต าบลทุง่ฝายได ้ร้อย
ละ60

300,000 200,000 200,000 ด าเนินการตามระบบการ
จดัท าแผนท่ีภาษีได ้                
       ปี 2562ส าเร็จร้อยละ 60   
        ปี 2563 ส าเร็จร้อยละ 80 
       ปี 2564 ส าเร็จ 100%

การปฏิบติังานดา้นภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น
และการจดัเก็บรายได้
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั

กองคลงั

11 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวกบัการตรวจรับพสัดุ งานจา้งเหมางานก่อสร้าง 
ให้กบัผูน้  าชุมชน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งฝาย และ
ตวัแทนชุมชนและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจรับ

ผูน้ าชุมชน สมาชิกสภาฯ
 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

10,000   ขอ้ทกัทว้งจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ เก่ียวกบัการการ
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือ
หนงัสือสัง่การไม่เกิน 3 เร่ือง

ผูน้ าชุมชน สมาชิกสภา 
และตวัแทนชุมชนท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจรับ
งานจา้งและตรวจรับพสัดุ

กองคลงั

รวม 11  โครงการ - - 1,485,000  1,795,000  1,585,000  1,485,000  605,000     - - -



5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการให้บริการและเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความพร้อมในการ กองสวสัดิ

ปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย ให้บริการประชาชน สถานท่ีส านกังาน พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ การสงัคม

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 

      แผนงานสังคมสงเคราะห์



0

5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 ปรับปรุง /ซ่อมแซม /พฒันา อาคารและ เพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาคาร สถานท่ีใน อบต. 500,000   500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความปลอดภยัในการ กองช่าง

สถานท่ีปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย และใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

2 ปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาคาร สถานท่ีใน อบต. 200,000   200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความปลอดภยัในการ กองช่าง

สถานท่ีปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย และใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

3 ก่อสร้างห้องน ้าส านกังาน เพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาคาร สถานท่ีใน อบต. 300,000   300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความปลอดภยัในการ กองช่าง

สถานท่ีปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย และใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

4 ก่อสร้าง/ปรับหรุงห้องน ้าส าหรับคนพิการ เพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาคาร สถานท่ีใน อบต. 200,000   200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความปลอดภยัในการ กองช่าง

สถานท่ีปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย และใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

5 จดัซอ้วสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการให้บริการและ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและให้ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และอาคาร 100,000   100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความพร้อมในการ กองช่าง

ปฏิบติังาน  อบต.ทุ่งฝาย บริการประชาชน สถานท่ีส านกังาน พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ

6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารส านกังาน 
อบต.ทุ่งฝาย ห้องประชุมและอาคารเก็บของ

เพ่ือพฒันาสถานท่ีปฏิบติังานและ
เพ่ือความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน
และผูม้าติดต่อราชการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
ส านกังาน ห้องประชุมและ
อาคารเก็บของ / รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ทุ่งฝาย

300,000 ผูเ้ขา้รับบริการในส านกังาน 
อบต.ทุ่งฝาย มีความพึงพอใจ
ในดา้นสถานท่ีให้บริการ     

ร้อยละ70

ผูป้ฏิบติังานและผูม้า
ติดต่อราชการไดรั้บความ
ปลอดภยัและพึงพอใจใน
การให้บริการและรับ
บริการ

กองช่าง

รวม 6  โครงการ - - 1,300,000  1,600,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

      แผนงานเคหะชุมชน

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



0

5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

      แผนงานเคหะชุมชน

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง



5. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 จดัซอ้วสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการให้บริการและ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและให้ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนผูรั้บบริการมีความ มีความพร้อมในการ กองสวสัดิ

ปฏิบติังาน และสถานท่ี อบต.ทุ่งฝาย บริการประชาชน สถานท่ีส านกังาน พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 70 ปฏิบติังานและให้บริการ การสงัคม

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร

      แผนงานการเกษตร
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

1 ถนนลูกรังบดอดั  บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย  2,500 เมตร 1,200,000 1,200,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

จากท่ีนางเหรียญ แซ่เตีย - ท่ีดินนายสมาน  กนัทะวงค์ สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ

เช่ือมไปต าบลนิคมพฒันา อบจ.

2 ถนนลาดยาง จากหนา้โรงเรียนบา้นท่าส้มป่อย - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,104,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

สะพานขา้มไปต าบลเสด็จ  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 สะดวกสบาย 800 เมตร ความยาว 800 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

3 ถนนลาดยาง (สะพานเสด็จ - บา้นนายจนัทร์ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 386,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

กนัทะตัน๋) บา้นท่าส้อมป่อย ม.1 สะดวกสบาย 280 เมตร ความยาว 280 เมตร สะดวกในการคมนาคม

4 ถนนลูกรังแยกกองชา้ง  ถึงล าห้วยกะเริมพร้อมท่อลอด เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ความยาว  1000 เมตร 1,380,000  ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

เหล่ียม  บา้นทุ่งฝาย ม.2 สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 1000 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

5 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นแพะหนองแดง ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,380,000 1,380,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

- จากคลองชลประทาน - บา้นนางเพญ็ศรี  สิทธิกุล สะดวกสบาย 2,000 เมตร ความยาว 2,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

6 ถนนลาดยางแอสฟัลทเ์ลียบคลองชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,380,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

จากสะพานป่าชา้ บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 1,000 เมตร ความยาว 1,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

7 ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ซอย 28ก เช่ือม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,400,000  1,400,000 1,400,000 ถนนลาดยาง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

ต.นิคมพฒันา ต าบลตน้ธงชยั  บา้นกลาง ม.6 สะดวกสบาย 3,000 เมตร ยาว 3,000 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

8 ถนนลูกรังบดอดัห้วยแม่กะเริม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ยาวเฉล่ีย  4,000 เมตร 1,280,000  1,280,000  1,280,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรั้บความ จงัหวดั

บา้นตน้ยาง  ม.8 สะดวกสบาย กวา้งเฉล่ีย  4.00 เมตร ความยาว 4000 เมตร สะดวกในการคมนาคม กรมฯ อบจ.

            แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ,  3 และ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ผ.02/1

1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

            แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ,  3 และ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1

9 ถนนลาดยางแอสฟัลท ์บา้นท่าส้มป่อย  ม.1 เส้นทาง
หนา้ รร.ท่าส้มป่อยไปสะพานเสด็จ หนา้ตลาดไป
แยกนางเพญ็และนางมอญ และประปาไปนางลกัษณา

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกสบาย

ขนาดกวา้ง 4 -5 เมตร  ความ
ยาว 1,797 เมตร      หนา 0.04 
เมตร

2,600,000 ถนนลาดยางความยาว 
1,797 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

จงัหวดั   
กรมฯ   
อบจ.

10 ถนนลูกรังบดอดัแน่น บา้นท่าส้มป่อย ม.1  เส้นทาง
เช่ือมต าบลทุ่งฝาย  ต  าบลนิคม และต าบลบุญนาค

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกสบาย

ขนาดกวา้ง  4 เมตร  ยาวรวม 
2,000 เมตร

800,000 ถนนลูกรังบดอดัแน่น  
 ความยาว 2,000 เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

จงัหวดั

11 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบา้นท่าส้มป่อย ม.1 เพ่ือความสะดวกในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

1,300,000 เมรุเผาศพ 1 แห่ง ประชาชนสะดวกใน
การประกอบพิธีกรรม

จงัหวดั   
กรมฯ   
อบจ.

12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นท่าส้มป่อย ม.1              
  จากนางวิไล - คนัคลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกสบาย

ความกวา้ง  3 เมตร            
ความยาว 740 เมตร

1,200,000 ถนนคอนกรีตเสริม
หล็ก      ความยาว 740 
เมตร

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการคมนาคม

จงัหวดั

รวม 12  โครงการ - - 2,690,000 8,660,000 2,680,000 0 9,320,000 - - -
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

            แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ,  3 และ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

1 ดาดคอนกรีตล าเหมืองห้วยแม่กะเริม เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ความยาวเฉล่ีย 1,200 เมตร 12,927,000 ล าเหมืองคอนกรีต ประชาชนไดใ้ชน้ ้าใน จงัหวดั

 ม.2 , 3 , 8 , 9 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 4,000 เมตร การเกษรอยา่งทัว่ถึง กรมฯ

2 ขดุลอกห้วยม่วง จากคลองชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าทางการ ยาวเฉล่ีย 3,000 เมตร 1,800,000 ขดุลอก ประชาชนไดใ้ชน้ ้าใน จงัหวดั

บา้นกลาง ม.6 เกษตรอยา่งเพียงพอ ยาว 3,000 เมตร การเกษรอยา่งทัว่ถึง กรมฯ

3 ขดุลอกร้อมดาดล าเหมือง ทุ่งร้องข้ีหม่า

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใช้
ทางการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ความยาวเฉล่ีย 3,800 เมตร 850,000 ขดุลอก พร้อมดาด
คอนกรีตล าเหมืองความ

ยาว 3,800 เมตร

ประชาชนมีน ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งทัว่ถึง

     จงัหวดั   
 กรมฯ

4 ดาดคอนกรีตล าเหมือง ทุ่งคาว ทุ่งปง  บา้นท่าส้มป่อย
 ม.1

เพ่ือให้ประชาชนไดใ้ชน้ ้าทาง
การเกษตรอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง

ความยาวเฉล่ีย 4,000 เมตร 1,100,000 ล าเหมืองคอนกรีต ความ
ยาว 4,000 เมตร

ประชาชนไดใ้ชน้ ้า
ทางการเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง

     จงัหวดั   
 กรมฯ

รวม 3  โครงการ - - 1,800,000 0 0 850,000 14,027,000 - - -

งบประมาณ

             แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 ,3 และ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย
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1. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

1 ท่อส่งน ้าบ่อแร่ปูนซีเมนตเ์ก่า ถึงหมู่บา้นพร้อมเคร่ืองสูบเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งเพียง ถงักรองประปาพร้อม 1,000,000  ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ จงัหวดั

บา้นแพะหนองแดง ม.3 พอและมีคุณภาพ ถงัเก็บน ้าส ารอง จ านวน 569 ครัวเรือน ทัว่ถึง กรมฯ

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ประปาหมู่บา้น 3,500,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ จงัหวดั

บา้นกลาง ม.6 และมีคุณภาพ 1 แห่ง 172 ครัวเรือน ทัว่ถึง กรมฯ

3 โครงการขอขยาย/เดินท่อประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ประชาชน ม.2 3,000,000 ประชาชนบา้นทุง่ฝาย ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ การประปา

จากถนนล าปางแจห่้ม ไปบา้นทุ่งฝาย ม.2 และมีคุณภาพ ไดใ้ชป้ระปาภูมิภาค ไดใ้ชป้ระปาภูมิภาค ทัว่ถึง ส่วนภูมิภาค

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ประปาหมู่บา้น 3,500,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ จงัหวดั

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 และมีคุณภาพ ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 416 ครัวเรือน ทัว่ถึง กรมฯ

5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นหอถงัสูง เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ประปาหอถงัสูง 3,500,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ จงัหวดั

บา้นแพะหนองแดง ม.3 และมีคุณภาพ 1 แห่ง 569 ครัวเรือน ทัว่ถึง กรมฯ

6 ปรับปรุงท่อส่งน ้าประปา บา้นท่าโทกมงคลชยั เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง ระบบท่อส่งน ้า 2,022,000 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพียงพอ จงัหวดั

ม.9 และมีคุณภาพ 1 แห่ง 377 ครัวเรือน ทัว่ถึง กรมฯ

7 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล ์ประปาหมู่บา้น เพ่ือลดค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้าของ ม.1 - ม.10 6,000,000 ประหยดัค่าไฟฟ้า ประหยดัพลงังานและคา่ จงัหวดั

หมู่บา้น ร้อยละ 30 ไฟฟ้าของส่วนรวมได้ พลงังาน

รวม 7 โครงการ - - 0 0 0 3,022,000 13,500,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  และ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 1

            แผนงานการพาณชิย์





0

ผ.02/1

2. ยุทศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบ

1 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายป๊อก  กนัทะวงค ์- เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว 500 เมตร 1,250,000 1,250,000 1,250,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

นายสุภาพ แซ่โล ้ บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 500 เมตร กรมฯ/ อบจ.

2 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายเตา้  กนัทะวงค ์- เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว  1,500 เมตร 2,812,500 2,812,500 2,812,500 2,812,500 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

นายเฮือน ราชเครือ  บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 1,500 เมตร กรมฯ/ อบจ.

3 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั บา้นนายสุภาพ  แซ่โล ้- ป่าชา้ เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาว 1,000 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

บา้นท่าส้มป่อย ม.1 ยาว 1,000 เมตร กรมฯ/ อบจ.

4 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั หนา้วดัชา้งเผือก เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ความยาว 227 เมตร 1,702,500 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

บา้นทุ่งฝาย ม.2 ยาว 227 เมตร กรมฯ/ อบจ.

5 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ล าห้วยแม่ทะ  เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ความยาว 2,000 เมตร 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

บา้นแม่ทะ  ม.5 (ปีละ 500 เมตร) ยาว 2,000 เมตร กรมฯ/ อบจ.

6 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั (บา้นนายสุรพล วงคไ์ชย -นางป๋ัน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย 1,200 เมตร 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

สมกองแกว้    บา้นนาป้อเหนือ ม.7 ยาว 1,200 เมตร กรมฯ/ อบจ.

7 พนงัป้องกนัตล่ิงพงับา้นนายบุญธรรม ชุ่มเยน็ ถึงนายผดั เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  800 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

ขนัแกว้  บา้นตน้ยาง  ม.8 ยาว 800 เมตร กรมฯ/ อบจ.

8 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั จากบา้นนางค ามา  ปินตาแสน  ถึง เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ยาวเฉล่ีย  1500 เมตร 2,632,500 2,632,500 2,632,500 2,632,500 พนงัป้องกนัตล่ิงพงั ลดปัญหาตล่ิงทรุดตวั จงัหวดั

นางทองเพียร  ใจค าหม่ืน  บา้นปงชยันาป้อ ม.10 ยาว 1,500 เมตร กรมฯ/ อบจ.

9 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าขนาดใหญ่แม่น ้าวงั เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นการผลิต ฝายชะลอน ้าขนาดใหญ่ 1,500,000 ฝายชะลอน ้า แกปั้ญหาขาดแคลนน ้า จงัหวดั

บา้น ม.2  ม.5 และ ม.8 ประปาหมู่บา้น 1 แห่ง 1 แห่ง ช่วงฤดูแลง้ กรมเจา้ท่า

รวม 9  โครงการ - - 0 16,695,000 16,695,000 12,945,000 19,897,500 - - -

             แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 และ 4 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 2
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3.ยุทศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

1 โครงการติตตั้งกลอ้ง CCTV ในพ้ืนท่ีจุดเส่ียงและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พ้ืนท่ีจุดเส่ียง 2,000,000     พ้ืนท่ีจุดเส่ียงในต าบล การติดตามผุก้ระท าผิด จงัหวดั

จุดล่อแหลม ของต ารวจและความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

10 จุด

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
เพ่ิมความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 0 2,000,000 - - -

             แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3
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3.ยุทศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผดิชอบหลกั

1 โครงการการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัให้แก่คน
พิการและผูด้อ้ยโอกาส

เพ่ือดูแลผูพิ้การ/ผูด้อ้ยโอกาสใน
ต าบลให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยัของผูพิ้การ/

ผูด้อ้ยโอกาส  1 ราย/ปี

20,000 20,000     20,000 20,000       20,000       ผูพิ้การในต าบลไดรั้บ
การช่วยเหลือดา้นท่ีอยู่

อาศยั   1 ราย

ผูพิ้การท่ีไดรั้บคดัเลือก
มีสภาพความเป็นอยูดี่
ข้ึน

   พมจ.        
จงัหวดั

รวม 1   โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3

             แผนงานสังคมสงเคราะห์
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3.ยุทศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI รับผิดชอบหลกั

1 ก่อสร้างลานกีฬา ณ สนามศูนยว์ฒันธรรมต าบลทุ่งฝาย เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนใน ลานกีฬา 1 แห่ง 1,200,000  ลานกีฬา 1 แห่ง เด็กเยาชนและปรชาชน จงัหวดั

บา้นแม่ทะ  ม.5 ต าบลมีสถานท่ีออกก าลงักาย มีสถานท่ีออกก าลงักาย กรมฯ

2 ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ทุ่งฝาย เป็นสวนสาธารณะ เพ่ือให้คนในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการ สวนสาธารณะ 1,500,000 สวนสาธารณะ คนในต าบลมีพ้ืนท่ี จงัหวดั

ประจ าต  าบล พกัผอ่นและออกก าลงักาย 1 แห่ง 1 แห่ง ออกก าลงักายพกัผอ่น กรมฯ

รวม 1   โครงการ - - 0 0 0 1,500,000 1,200,000 - - -

             แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 3



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป               ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เกา้อีท้ างานมทีีพั่กแขน  1

 ตัว     ตามราคาทอ้งถิน่

1,500     ส านักงานปลัด

2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน บอรด์ประชาสมัพันธม์ขีาตัง้

 กระจกสองดา้น มหีลังคา

 จ านวน 1 หลัง

25,000   ส านักงานปลัด

3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน ตูเ้หล็ก 4 ลิน้ชกั จ านวน 4

 ตัว

20,000   กองคลัง

4 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้นงานครัวเครือ่งดดูฝุ่ น จ านวน 1 

เครือ่ง        ตามราคา

ทอ้งถิน่

6,500     ส านักงานปลัด

5 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ครภัุณฑ์ ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์All in 

one ส าหรับงานส านักงาน

 จ านวน 1 เครือ่ง (ตาม

เกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีาคม 2562)

17,000   ส านักงานปลัด

งบประมาณและทีผ่า่นมา

ผ. 03

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ฝาย



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

งบประมาณและทีผ่า่นมา

ผ. 03

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ฝาย

6 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ครภัุณฑ์ ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับ

งานส านักงาน จ านวน 1 

เครือ่ง(ตามเกณฑร์าคา

กลางและคณุลักษณะ

พืน้ฐานครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์ฉบับเดอืน

มนีาคม 2562

17,000   กองคลัง

7 แผนงานการศกึษา ครภัุณฑ์ ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยชุดุอปุกรณ์ส าหรับ

หอ้งเรยีน โครงการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา ดว้ย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

DLTV  จ านวน 1 ชดุ

30,700 ส านักงานปลัด

8 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ครภัุณฑ์ ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบัตรแบบ

อเนกประสงค ์(Smart 

Card Reader) จ านวน 2 

เครือ่ง เครือ่งละ 700 บาท

(ตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีาคม 2562

1,400   กอง

สวสัดกิาร

สงัคม

9 แผนงานเคหะและชมุชน ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เกา้อีท้ างานมทีีพั่กแขน  2

 ตัว      ตามราคาทอ้งถิน่

3,000     กองชา่ง

10 แผนงานเคหะและชมุชน ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์อ่สรา้ง อปุกรณ์ทดสอบความขน้

เหลวของคอนกรตี 1 ชดุ

7,500     กองชา่ง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

งบประมาณและทีผ่า่นมา

ผ. 03

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ฝาย

11 แผนงานเคหะและชมุชน ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์อ่สรา้ง เครือ่งเจาะคอนกรตีคอลลิง่

 แบบใชไ้ฟฟ้า จ านวน  1 

เครือ่ง

60,500   กองชา่ง

12 แผนงานเคหะและชมุชน ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์อ่สรา้ง ชดุเก็บลกูปนูกอ้นคอนกรตี

 (แบบหลอ่ลกูปนูแบบ

เหลีย่ม) 1 ชดุ 8,500     

กองชา่ง

-      32,100 166,500 -      รวม
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
โดยด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  โดยแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ ( Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Key Stakeholders) 
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการ
ช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็น
แนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นใน
องค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายใน
องค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณ
ค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการ
ท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ( Intermediate Result ; Irs) ต่างๆว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามา รถ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีก
ด้วย 
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(2.4) แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ 
กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ 
Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การ
ด าเนินการ ( Implementation) และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน   (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะน าไปสู่
การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนา
กรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem-Solving 
Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีก
วิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ ( Reusable Knowledge) ให้เกิด
ประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบ
องค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ใน
การประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ( Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการ
ติดตามและประเมินผลที่เกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ท้ังจากการ
ติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนอย่าง
เป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดข้ึนโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอัน
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น ( Outcomes) และ
ผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก 
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมี
การขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ใน
แนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะก าหนดอัตราส าหรับความ
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บกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนด
ว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และเป้าหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไป
ได้ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ยุทธศาสตร์            
และโครงการ)นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน 
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ ( natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่
ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

 
(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต  เพ่ือเฝ้าดูว่า

ก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลาย
อย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิง
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คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใน
ปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
นี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด  
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  
-  ใช้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน  
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน  
-  จดบันทึกอย่างละเอียด  
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 

(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต
และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการติดตามแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมใน กรบวนการ
วางแผน การจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณท่ีได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญ 
มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง ผล
ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ       
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็น
เหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้
มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
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ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก 
(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 

 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        โดยคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกิน
ที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล ” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ   
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้

หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอ แนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 
 
 



156 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล ( Evaluation) จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต ( Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) .จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man–month) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้าน
เวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
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(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์  
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อย
ละของค่าใช้จ่ายรวม 
 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์์เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถ่ี
ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง ( Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
(Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 



158 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ ( Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด 
ยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลด
พฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์์ของโครงการสอด

คล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอด     
คล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลา
ของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้
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ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนา
องค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ( Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์์ผลกระทบ

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาคความท่ัวถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า ( Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท
ระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง ถึง
ชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการด าเนินการ 

โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนท า
โครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ
และผู้ด าเนินโครงการ 
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(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่ง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และ
ตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพ่ือประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

4.3.1 การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ 
 

การวางแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558 - 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   
2561 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พื้นฐาน 

44 24,937,000 41 17,568,000 37 16,343,000 76 50,546,000 

2. การอนุรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 6,807,000 15 8,630,000 13 1,510,000 34 39,034,500 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

130 12,427,000 114 12,085,000 113 11,441,000 129 25,454,000 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

21 1,805,000 24 2,110,000 23 1,860,000 17 990,000 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการ 
    บริหาร 

15 4,310,000 15 4,100,000 14 4,150,000 62 5,870,000 
 

 229 50,286,000 209 44,493,000 200 35,304,000 318 121,894,500 
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การจัดท างบประมาณในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558 – 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ.    
2561 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พื้นฐาน 

22 5,713,800 25 9,803,300 23 7,288,000 23 7,076,200 

2. การอนุรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 343,000 4 406,000 7 1,110,000 10 3,302,000 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

70 16,598,550 63 17,661,700 60 17,777,500 57 18,092,500 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

4 80,000 6 170,000 7 95,000 2 60,000 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการ 
    บริหาร 

10 2,980,700 13 4,623,400 16 4,338,800 13 2,068,000 
 

 111 25,716,050 111 32,664,400 113 30,609,300 105 30,598,700 

 
 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558 – 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พื้นฐาน 

26 5,201,955 23 8,084,973 16 3,420,744 12 4,510,588 

2. การอนุรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 332,549 4 291,284 4 97,381 4 497,214 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

53 16,173,594.58 35 15,689,445 43 15,638,201 39 15,624,783.36 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

1 24,525 2 14,226 6 66,049 2 59,090 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการ 
    บริหาร 

10 2,717,734.51 10 2,793,625.1 7 3,962,929 8 1,311,919.90 

                รวม 
 

95 24,450,268.09 74 26,873,553.10 76 23,185,304 65 22,003,595.26 
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การเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา งบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(รายรับ = 41,278,215.77) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

(รายรับ = 41,889,265.12) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(รายรับ = 44,621,281.11) 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย  
: รายรับ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย 
: รายรับ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ที่เบิกจ่าย  
: รายรับ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พ้ืนฐาน 

8,084,973 19.59 1,975,744 4.71 4,510,588 10.11 

2. การอนุรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

291,284 0.71 97,381 0.23 497,214 1.11 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน           
  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

15,689,445 38.01 15,638,201 37.33 15,624,783.36 35.02 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

14,226 0.03 66,049 0.15 59,090 0.13 

5. การพัฒนาด้านการเมือง  
    การบริหาร 

2,793,625.10 6.77 3,962,929 9.46 1,311,919.90 2.94 

รวม 26,873,553.10 65.10 21,740,304 51.88 22,003,595.26 49.31 

 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
ผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2561 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ท่ี

ด าเนินการ 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ท่ี 

ด าเนินการ 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ท่ี 

ด าเนินการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พ้ืนฐาน 

59 23 46 16 76 12 

2. การอนุรักษาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 4 16 4 34 4 

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน             
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

116 35 114 43 129 39 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

24 2 23 6 17 2 

5. การพัฒนาด้านการเมือง  
    การบริหาร 

15 10 14 7 62 8 

รวม 229 74 213 76 318 65 
ร้อยละ 32.31 35.68 20.44 

 
 
 



163 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

4.3.2 การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าโครงการประเมินผล  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยด าเนินการส ารวจความ  พึงพอใจของประชาชนใน
ชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ประชาชนโดยเครื่องมือที่ใช้ในการ  
ประเมินผลครั้งนี้มี 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized  
or Structured Interview) และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การติดตามและประเมินผล คุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ท่ีผลผลิตที่เกิด

จากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่า
จะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการลุยจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงาน
ที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการ
ด าเนินโครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  แต่การพิจารณา
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและ
ค านึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีท้ังทางบวกและทางลบ และทั้งท่ีอยู่ในแผนและอยู่นอกแผน (เกินความ
คาดหมาย) นอกจากนั้น ผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากท่ีจะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ  โดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา งบประมาณ ชื่อเสียง เพื่อให้เกิดอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เรียกว่า ผลผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า 
ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการเกิด
ผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่า
ผลกระทบ 

] 
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ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ความสนใจ ซึ่งได้แก่ 

(1) ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “สิ่งที่ดี” จากการ
ด าเนินโครงการ 

(2) ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการ ต้องการเห็นว่า ผลการใช้งบประมาณสร้างความแตกต่าง
อย่างไรบ้าง 

(3) ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมท่ีต้องการดูว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี  (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่า
ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 
พยายามที่จะน าไปสู่การสร้างความม่ันคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

(1) การก าหนดทิศทาง (Direction setting) – แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
(2) การจัดล าดับความส าคัญ ( Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญท่ีสุดของ

การมองอนาคตและเป็นแรงผลักดันในอันท่ีจะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความ
เรียกร้องต่อการพัฒนา 

(3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต ( Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทางใหม่ๆ ที่
ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 

(4) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ ( Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยุง) หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกัน
มากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

(5) การสนับสนุนการตัดสินใจ ( Advocacy) – ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

(6) การสื่อสารและการศึกษา ( Communication and education) – ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น 

(1) การส ารวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ
ด าเนินการ 
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(2) การประชุมหารือ  หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน เพื่อเตรียมการในประเด็นท่ี
จะต้องพิจารณา การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะ
ยาวนาน และอาจจะรวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 

(3) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้แล้ว 
บุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย ท าความเข้าใจเพื่อจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 

(4) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การจัดท า
รายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่ 
(1) โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะเป็น 

ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
(2) ผลกระทบทางลบ  ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม

ปกปิดและละเลย 
(3) ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่เป็น

ผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

(4) สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้ดีขึ้น 
 
แนวคิดท่ีอาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย

แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและข้ึนกับ 
-  กิจกรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละโครงการ  
-  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  
-  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

1 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (สปสช.) สนบัสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน พ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย 200,000    200,000 200,000 200,000 200,000 สมทบกองทุน สนบัสนุนส่งเสริมการ ส านกัปลดั

เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการกองทุน สปสช. 1 คร้ัง / ปี ด าเนินงานของ สปสช.

2 โครงการสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพ่ือสมทบกองทุนประกนัสงัคม พนกังาน อบต.ทุ่งฝาย 150,000    150,000 150,000 150,000 150,000 พนกังานจา้ง อบต.ทุ่งฝาย เพ่ือสมทบกองทุนประกนั ส านกัปลดั

ไดเ้ขา้ร่วมกองทุน 100% สงัคม

3 สนบัสนุนค่าแรง/วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ป้องกนัการเกิดโรคไขเ้ลือด พ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย 70,000      70,000 70,000 70,000 70,000 การแพร่ระบาดของโรค ป้องกนัและควบคุมโรคไข้ ส านกัปลดั

ในการพน่หมอกควนัเพ่ือป้องกนัควบคุมไขเ้ลือดออก ไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากร เลือดออก

4 สนบัสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ ป้องกนัและลดการระบาดของโรค พ้ืนท่ีต าบลทุ่งฝาย 50,000      50,000 50,000 50,000 50,000 การแพร่ระบาดของโรค ป้องกนัและควบคุมโรค ส านกัปลดั

และโรคระบาดในพ้ืนท่ี ไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากร ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลทุง่ฝาย

5 โครงการรณรงคป้์องกนัและฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 40,000      40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนสุนขัและแมวไดรั้บ สุนขัและแมวในพ้ืนท่ีไดรั้บการ ส านกัปลดั

และให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนขับา้ วคัซีนไม่นอ้ยกวา่ 80 ตวั ฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกนัโรค

6 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม เคร่ืองพน่หมอกควนั 100,000    100,000 100,000 100,000 เคร่ืองพน่หมอกควนั มีเคร่ืองมือใชอ้ยา่งพอเพียง ส านกัปลดั

เคร่ืองพน่แบบ UOB โรคไขเ้ลือดออก เพียงพอต่อความตอ้งการ แบบ UOB 1 เคร่ือง

7 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ป้องกนัและลดการระบาดของโรค ควบคุมโรคติตต่อ ระบาด 100,000    100,000 100,000 100,000 100,000 การแพร่ระบาดของโรค มีวสัดุ ในการควบคุมป้องกนั ส านกัปลดั

ติดต่อต่างๆ และใชใ้นการด าเนินงาน 10 หมู่บา้น ไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากร โรคต่างๆ อยา่งเพียงพอ

8 โครงการเฝ้าระวงัโรค มือ เทา้ ปาก ส าหรับเด็ก ให้ความรู้ กบัผูป้กครอง และป้องกนั ผูป้กครองเด็ก ศพด.ทุ่งฝาย 10,000      10,000 10,000 10,000 10,000 การแพร่ระบาดของโรค ป้องกนัการแพร่ระบาดเม่ือเกิด ส านกัปลดั

ปฐมวยั การแพร่ระบาดเม่ือเกิดโรค และประชาชนทัว่ไป ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเด็ก โรค

งบประมาณ

           แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

           แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 โครงการอบรมพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขระดบั เพ่ือให้ความรู้โรคติดต่อจะเกิดจากการ กลุ่ม อสม. ต าบลทุ่งฝาย 46,000      46,000 46,000 46,000 จ านวนผูป่้วยเป็นโรคติดต่อ เพ่ือป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะเกิด ส านกัปลดั

ต าบลเพ่ือป้องกนัโรคติดต่อและโรคอุบติัใหม่ เคล่ือนยา้ยกลุ่มประชากรลุ่มประเทศ เพ่ืมข้ึนไม่เกินร้อยละ 3 จากการเคล่ือนยา้ยกลุ่มประชากร

อาเซียน และโรคอุบติัใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน ในเบ้ืองตน้

และโรคติดต่อเดิม

10 ด าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ พ้ืนท่ีต  าบลทุ่งฝาย 30,000      30,000  30,000  30,000  ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส านกัปลดั

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ด าเนินการ พฒันาประเทศ ได ้1 โครงการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

11 โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้

เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี

สุนขัและแมว ในต าบล
ทุ่งฝายท่ีข้ึนทะเบียน

50,000      สุนขัและแมวในต าบลทุ่งฝาย
ไดรั้บการฉีดวคัซีน 100 % ของ

จ านวนท่ีไดข้ึ้นทะเบียน

ลดการแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนขับา้

ส านกัปลดั

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10            -
โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 29,500.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้นละ
 2,950 บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

           แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10     
โครงการคุมคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 141,000.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้นละ
 14,100 
บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั

14 ดุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10       
โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 29,500.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้นละ
 2,950 บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

           แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10            -
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
ประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 
72,500.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้น
ละ 
7,250 
บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10     
โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 
59,500.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้น
ละ 
5,950 
บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั



0

3. ยุทศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)  2561 

(บาท)

 2562 

(บาท)

 2563  

(บาท)

 2564  

(บาท)

 2565  

(บาท)
KPI รับผดิชอบหลกั

งบประมาณ

           แผนงานสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัล าปาง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

17 ดุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ม.1 - ม.10       
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยา่ตา้นมะเร็งเตา้นม

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูน้  า
ชุมชนน าแนวทางและโครงการตาม
พระราชด าริไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
กบัประชาชนในชุมชนของตนเอง

ผูน้ าชุมชน อสม. และ
ประชาชนในต าบลทุ่งฝาย
 ม.1-ม.10 ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ

 
68,000.-
บาท 
(อุดหนุน
หมู่บา้น
ละ 
6,800 
บาท)

ผูน้ าชุมชน อสม.ประชาชน
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและรับ
การดูแล ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการครบทุก
หมู่บา้น

ส านกัปลดั

รวม 17 โครงการ - - 1,046,000  996,000 796,000 796,000 620,000 - - -


