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ค าน า 

 
          ในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความกาวหนาและเป็นไปตามเปูาหมายไดนั้น จ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองมี
แผนพัฒนาเทศบาลสามปีเป็นเครื่องมือในการน านโยบายพัฒนาองค์กร  แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล     
(พ.ศ. ๒๕๕9– ๒๕61) ไดจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายการพัฒนาเทศบาล  ไปสูการปฏิบัติซึ่ง
ค านึงถึงความสอดคลองกับปัญหา  ศักยภาพ และความตองการของประชาชนเป็นหลัก  โดยที่ประชาชน        
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ไดเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการขั้นตอน    
ตั้งแตการน าเสนอขอมูลเพื่อการพัฒนา    การวิเคราะห์สภาวการณ์พัฒนา    การก าหนดวิสัยทัศน์           การ
ตั้งเปูาหมายและตัวชี้วัด  ตลอดทั้งแนวทางการพัฒนา และการติดตามประเมินผล 

          ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕59 – ๒๕61)  ทุกภาคสวนไดพิจารณาบูรณาการ
แนวคิดในการพัฒนาจากนโยบายแหงรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา       กลุม
จังหวัด  กรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พัฒนากลุมจังหวัด                กรอบ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  ตลอดทั้งยุทธศาสตร์          การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  ทั้งนี้ เพ่ือมิใหเกิดความซ้ าซอนและประสาน
การพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาสูงสุด  เพ่ือประสานกับทุกภาคสวน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล  ตามที่ไดกลาวแลว เทศบาลต าบลสบปราบไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล เพ่ือกลั่นกรองและวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาใหครอบคลุมในทุกประเด็นการพัฒนา 

          แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)      มีทั้งหมด   ๖   สวน   สวนที่  ๑   บทน า    
ซึ่งเสนอแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปีและนโยบายผูบริหารของเทศบาล    ตลอดถึงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  กลุมจังหวัดและจังหวัด  สวนที่  ๒  เป็นการน าเสนอสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลสบปราบ  สวนที่  ๓  เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผานมา  สวนที่  ๔  เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์  
พันธกจิ  จุดมุงหมาย  ตัวชี้วัดและเปูาหมายการพัฒนา  สวนที่  ๕  เป็นการน าเสนอรายละเอียดบัญชีโครงการ
พัฒนา  เพื่อน ายุทธศาสตร์ไปสูการปฏิบัติ  สวนที่  ๖  เป็นการน าเสนอแนวทางและเครื่องมือตารางติดตามและ
ประเมินผล 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

  1.1ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
          “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตละปี  จึงมีความตอเนื่องและเป็นแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
          ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของหวงระยะเวลาสามปี 
นั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ 
          ๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปไดของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 
          ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจ าปีแรกของหวงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน า ไปใชจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปีไดตอไป 
          แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
          ๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
          ๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นหวงระยะเวลาสามปี 
          ๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจาย
ประจ าป ี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

          ๑. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี 
และน าไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
          ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปี 
          ๓. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ โดยจะตองสอดคลองและสามารถ
สนองตอบตอวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

          หลังจากท่ีไดมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แลวจะตอง        
ดึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งก าหนดขั้นตอนการจัดท าประกอบดวย         
๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
          ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
          ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห์ขอมูล 
          ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
          ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ /กิจกรรม การพัฒนา 
          ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารางแผนพัฒนาสามปี 



          ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปี 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

          การจดัท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชวยใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยางรอบ
ครอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการด าเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหเทศบาลต าบลสบปราบน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
          การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของทองถิ่นในปัจจุบัน เพ่ือใหเกิดผลที่จะน าไปสูการบรรลุเปูาหมายนโยบายที่ผูบริหารทองถิ่นได
ก าหนดและน าเสนอไวตอประชาชนกอนกระบวนการเลือกตั้ง แตอยางไรก็ตาม ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
สามปีจะไมสามารถบรรลุผลไดอยางยั่งยืน  หากขาดการบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ปี  ยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน 
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองตอปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นจะตองอาศัยการประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ใน  ทุกระดับ 
          ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสามปีจึงจ าเป็นตองมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุก
ระดับเพ่ือใหการด าเนินงานประสานสอดคลองและสนับสนุนกัน เพ่ือแปลงนโยบายไปสูการจัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาทองถิ่นเทศบาลต าบลสบปราบ ที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนา ในบทนี้จะไดน าเสนอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๑, นโยบายรัฐบาล, แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมที่ ๑, 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด, ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์ของผูบริหารเทศบาลต าบลสบปราบในรายละเอียดตอไป 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี  พ.ศ.2570 
             “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชมคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑                                                           
แนวคิดหลัก 
          กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ จึงมีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เป็นธรรม  



และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
พันธกิจ 
          ๑) สรางสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปรงใส เป็นธรรม 
          ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
          ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
          ๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์
          ๑) เพ่ือเสริมสรางสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
          ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
          ๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย
การผลิตสินคาและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม น าไปสูการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
          ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 
          ๑) ความอยูเย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดสวนผู
อยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไมต่ ากวา ๕.๐ คะแนน 
          ๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น 
          ๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไมต่ ากวารอยละ ๓.๐ ตอปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ ากวารอยละ ๔๐.๐ 
          ๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 
          ๑) ดัชนีความอยูเย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอย
ละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
          ๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวน



ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การปุวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 
 
 
          ๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
          ๔) คุณภาพน้ าและอากาศ รอยละของพ้ืนที่ปุาไมตอพ้ืนที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยก฿าซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอหัว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเป็นธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
สรางสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม น าไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้
          1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
          ๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
          ๒) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปัจเจก และสราง
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
          ๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
          ๔) การสานสรางความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม  
และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
          2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
          ๑) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
          ๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
          ๓) การสงเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเป็นองค์รวม 
          ๔) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
          5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม 
          3.ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
          ๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
          ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
          ๓) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
          ๔)  การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 



          ๖) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
          7) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง       
ภาคเกษตร 
          8) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 
 
 
          ๔.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
          ๑) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
          ๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          ๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเป็นธรรม 
          4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 
          5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม 
          ๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส์ภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ 
          ๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
          ๓) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
          ๔) การเขารวมเป็นภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค์  เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
 ๕) การสรางความเป็นหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
          ๖) การมีสวนรวมอยางส าคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการกอการราย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพรระบาดของโรคภัย 
          ๗) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปิดรับความรวมมือกับองค์กรระหวางประเทศที่ไม
แสวงหาก าไร 
          ๘) การเรงรัดการใชประโยชน์จากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว 
          ๙) การสงเสริมใหประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
        10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น 
          6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          ๑) การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          ๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให
สังคมมีภูมิคุมกัน 
          ๔) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
          ๕) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ



ภูมิอากาศ 
          ๖) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
          ๗) การควบคุมและลดมลพิษ 
          8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส
และเป็นธรรมอยางบูรณาการ 
 

 เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. 
           เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใตระบบบริหาร นิติ
บัญญัติ และตุลาการ เป็นการใชพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผานกระบวนการดังกลาว ซึ่งเดิมรัฐบาล
ปกติไดใชอ านาจนั้น  โดยมีสถาบันพระมาหากษัตริย์อยูเหนือความขัดแยงทั้งปวง ตลอดจนสรางความเชื่อมั่น
ใหกับตางประเทศ องค์กรระหวางประเทศในเวทีนานาชาติบนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติและสราง
ความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการตางๆของชาวตางประเทศในประเทศไทย 
           สรางเสถียรภาพในทุกมิติ  ทั้งดานการเมือง  ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเปลี่ยน
ผานประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยางสมบูรณ์
และยั่งยืน  โดยไดรับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝุาย ประสานแนวคิด แสวงจุดรวมของผูที่มีความเห็นแตกตาง  
โดยมุงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก  ยกระดับการศึกษา สรางมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยางยั่งยืนตลอดไป                         
          2. นโยบายในการบริหารราชการ 
              2.1  ยึดระเบียบ  ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 
                     ในการบริหารราชการแผนดินในระบบปกติใหมากที่สุด โดยใหขาราชการทุกฝุายรวมในการ
ขับเคลื่อนเดินหนา ดวยการติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล รวมกันกับคณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่ง ไดจัด
หัวหนาฝุายในแตละกลุมงานลงไปติดตามในนามของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใส  ตรวจสอบได  มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สูพ่ีนองประชาชนคนไทยทุกภาคสวน โดยขาราชการ
ประจ าทุกคนตองยึดเป็นหนาที่  ความรับผิดชอบ และใหความรวมมือเต็มที่ 
              2.2  ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 
                     ด าเนินการไมเกินรอบงบประมาณปี 2557 ที่ไดผานความเห็นชอบและจัดสรรไวแลวของ
รัฐบาลที่ผานมา  ทั้งนี้มีความจ าเป็นตองทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิดความเขาใจ
ที่ชัดเจนและเรงรัดจัดท างบประมาณปี 2558 ใหมใหทันการใชจายตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม 2557  
โดยยึดกรอบวินัยทางดานการเงินการคลังที่ก าหนดไวและไมเป็ฯการสรางหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถ
ของประเทศในการใชหนี้คืน  การใชจายงบประมาณในหวงนี้ใหใชจายดวยความระมัดระวังไมใหมีการเสนอหรือ
ริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม หรือโครงการลงทุนขนาดใหญที่ขาดความพรอม แผนงานและผลตอบแทนที่ชัดเจน
เป็นการใชงบประมาณประจ าปีเป็นหลักในการเริ่มตนโครงการ และบรรจุโครงการเหลานั้นลงในระบบ
งบประมาณประจ าปีตอๆไป เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสรางรายไดแกประชาชน 

- สงเสริมระบบการคาเสรี  ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินคาอุปโภค บริโภคอยาง 
เป็นธรรม เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนไดรับประโยชน์สูงสุด 

- เรงการแกไขระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติราชการและ 



ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรีใหเป็นสากลเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม 
อาเซียนในปลายปี 2558  

- เรงด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุงเนนประโยชน์แกประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การ 
ขับเคลื่อนตองอยูในกรอบของระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มีความโปรงใส ไมทุจริตคอร์รัปชั่น ไมผูกขาดและมีความ
เป็นธรรมกับทุกฝุาย ทั้งผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

- สงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติมเพ่ือการน ามาใชใน 
การลงทุนดานระบบสาธารณูปโภค แหลงน้ า และกิจการสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดมี
สวนรวมในการรวมลงทุนกับรัฐบาลและเป็นการลดภาระคาใชจายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกูลง 

- สงเสริมใหมีตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ 
ไมเป็นธรรมโดยประชาชนมีสวนรวมในตลาดกลางเหลานั้นโดยใชแนวทางนเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนไปพรอมๆกันทั้ง
ในระดับหมูบาน ทองถิ่น และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
              2.3  ด้านความม่ันคง  
                        -    สรางความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน  สนับสนุนพลังอัน
ยิ่งใหญของอาเซียน ใหสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศใหไดโดยเร็ว  โดยประชาชนตองมีสวนรวมในการเฝูา
ระวัง ดูแลความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่ดานความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือปูองกันไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม 
                       -     สรางทัศนคติและความเขาใจถึงความส าคัญกับงานดานความมั่นคงของประเทศ
สถาบันการศึกษาตางๆ  มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบตอสังคม  การเผื่อแผ  แบงปันความรัก
ความสามัคคี  เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยใหแกประเทศชาติและประชาชน
อยางยั่งยืน 
               2.4  ด้านการต่างประเทศ 
                         -   ประชาสัมพันธ์สงเสริมความรูความเขาใจ  เตรียมการเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ใหชาวตางชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
สังคมของประเทศไทยที่เป็นมาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับในสังคมโลก 
                        -    พิจารณาสรางเสริมความสัมพันธ์ระหวางประเทศ  สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
พรอมไปกับการสรางความเขมแข็งภายในประเทศทุกมิติ  ทั้งในดานเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืนๆการเขามา
ลงทุนตองมีการถายทอดเทคโนโลยี และใชสิ่งอุปกรณ์สวนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ไดมาตรฐาน วัตุ
ดิบไทยที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและเป็นประโยชน์ตอประเทศไทยและคนไทยอยางแทจริง 
                       -     แกไขปัญหาขอขัดของตางๆในทุกประเด็น เพ่ือใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นในดาน
ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ  สงเสริมกิจการการลงทุน แหลงทุนจากภายนอก  โดยมีการตรวจสอบเพ่ือมิให
เป็นการเอ้ือประโยชน์ตอผูใด โดยใหมีการแขงขันอยางเสรี  และจะตองดูแลสนับสนุนผูประกอบการที่เป็นคน
ไทยเป็นพิเศษ  เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับคนไทย  ใหสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางประเทศได  ทั้งนี้ตองมี
ขอระมัดระวังไมใหเกิดการผูกขาดในสวนที่เป็นโครงสรางพ้ืนฐานที่ส าคัญตอความมั่นคงของประเทศ เชนระบบ
สาธารณูปโภค  การสื่อสาร พลังงานเป็นตน 
              2.5  ด้านสังคมจิตวิทยา 
                        -     สรางความเขมแข็ง  ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์
อันงดงาม นาภาคภูมิใจ  มีศีลธรรม  คุณธรรม  เพ่ือใหสังคมไทยมีความเขมแข็งเสียสละ เผื่อแผ แบงปัน อยู



รวมกันอยางสมานฉันท์  สามัคคี  ส านึกในความเป็นคนไทยดวยกัน  ถึงแมจะมีความคิดเห็นแตกตางตอง
คลี่คลายดวยสันติวิธี 
                       -     เคารพกฎหมาย  รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งเจาหนาที่ไมมี
ความจ าเป็นตองใชกฎหมายมากนัก เจาหนาที่จะตองไมใชกฎหมายมาสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความขัดแยง
มากกวาสรางความเป็นธรรม  ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ชวยกันดูแลเฝูาระวังในขั้นตน  
ลดความขัดแยง จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตอประชาชนเป็นไปอยางเคารพใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน 
                      -      ใหมีการปลูกฝังและสรางจิตส านึกตอตานการทุจริต คอรัปชั่น ตอหนาที่การท าผิด
กฎหมาย  โดยชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการกระท าดังกลาว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่นารังเกียจ สังคมตองชวยกัน
ปกปูองผลประโยชน์โดยรวม 
              2.6  ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                       -    ใหกระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถด าเนินการไดโดยไดรับความเชื่อถือจาก
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
                      -     ไมใชกฎหมายเป็นเครื่องมือในการสรางความขัดแยงซึ่งกันและกัน 
                      -     ปรับปรุงแกไขสวนงานตางๆ ของกระบวนการยุติธรรมใหเขมแข็งเท่ียงตรงเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได เป็นตน 
            2.7  ด้านการศึกษา 
                     -     การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยกาวหนาอยางยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะตอง
สงเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกชวงวัยใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง ไมแยกงานดาน
การศึกษาจนท าใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
                    -     การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสูความทันสมัย  โดยมีเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ตองตอบโจทย์ใหไดวาการ
กระท านั้นๆเด็กหรือผูเขารับการศึกษาในทุกระดับจะไดรับประโยชน์อะไร 
                   -     สรางสรรค์วิธีการ ท าใหเยาวชนไทยมีจิตส านึกความรักชาติผลประโยชน์ของชาติเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรูภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต 
มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผนดิน ไมใชกาวไปขางหนาแลวทิ้งสิ่งๆดีที่ผานไปมาอยางสิ้นเชิง 
                  -      ใหฝุายความมั่นคงมีโอกาสใหความรวมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสรางความีระเบียบ
วินัย เขมแข็ง แข็งแรง ทั้งดานรางกายจิตใจ และอ่ืนๆเพ่ือเป็นพลังอ านาจของชาติในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน 
              2.8 การพัฒนาระบบราชการ 
                         -   ใหขาราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติ  ศักดิ์ศรี มีรายไดที่เพียงพอตอการด ารง
เกียรติ เพื่อที่จะไดปฏิบัติตนเป็นขาราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อุทิศตัวเพ่ือท าหนาที่ บ าบัดทุก
บ ารุงสุข เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอยางแทจริง 
                         -   สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ  โดย
ปรับปรุงโดยปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง  ค าชี้แจง  ใหทันสมัย และใหมีระบบปูองกันการคัดสรร
แตงตั้งในระบบอุปถัมปท่ีไมเป็นธรรม  โดยไมใหฝุายหนึ่งฝุายใดหรือผูใดเขามาครอบง าขาราชการ 
-ใหขาราชการการเมือง บริหารราชการ โดยไมกาวกายหรือมีอิทธิพลกับขาราชการประจ าอีกตอไป ยกเวนใน
เรื่องท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกตองชอบธรรม 



              2.9  การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
                        -    ใหมีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชนธุรกิจ
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองไดรับการดูแลอยางทั่วถึง เพ่ือใหมีการกระจายรายไดในทุกระดับ 
และลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
                      -     ใหสถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตชางฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเขาสูตลาดแรง หางานไดทันที ลดอัตราการวางงาน โดยมีสัดสวนที่เพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอ่ืนๆ 
             2.10  การวิจัยและพัฒนา 
                    -      จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ และเนนการปฏิบัติไดอยางเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาตอ
ยอดจากสิ่งที่ตองซื้อจากตางประเทศเป็นหลักเพ่ือใหเกิดงานในประเทศ มีสินคาสงออก โดยใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลคา รายไดตอเกษตรกร เชน ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูก
ขาว หรือผลิตผลหลักอ่ืนๆซึ่งปัจจุบันมีมูลคาลดลง มีการแขงขันสูง 
                      -      สงเสริมใหมีการรวมลงทุนจากตางประเทศทั้งในการวิจัยและการพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการรวมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยพัฒนาสูกระบวนการผลิตและ
จ าหนาย เป็นสินคาสงออกของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในสินคาทุกประเภทที่มีความ
จ าเป็น ทั้งในดานการด ารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเทคโนโลยีระดับสูง 
                2.11  การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
                      -      ใหมีการบูรณาการการเตรียมการเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลักอัน
ไดแก ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
จะตองมีการประสานงานการด าเนินการใหสอดคลองกัน มุงเนนผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและความรวมมือ
ตามกรอบขอตกลงตางๆท่ีประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลว 
                      -      ใหความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการ
แกไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแกไขปัญหาภัยคุกคามขามชาติ เชนการกอการราย 
ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ เป็นตน 
                      -      การเจรจาในขอตกลงทางการคาการลงทุนระหวางประเทศ หากเงื่อนไขขอตกลง
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศจะตองด าเนินการอยาง
คอยเป็นคอยไป โดยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจะตองมีการหารือและเห็นพอง
ตองกัน ผูที่ไดรับผลกระทบจะไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสม 
                     -      สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งการสงเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ใหความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่ปุา โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
             2.12  ความปรองดองสมานฉันท์ 
                      -     สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือใหสังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางโดยไม
จ าเป็นตองแตกแยก แบงฝุาย ยึดหลักนิติรัฐควบคูกับหลักรัฐศาสตร์ในการบริหารจัดการความขัดแยง ความเทา
เทียมและเป็นธรรมจะตองไมมีการละเลยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม 
                    -      ใชหลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแยง มีองค์กรหรือกระบวนการที่ชัดเจนใน
การด าเนินการดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ด ารงเปูาหมายในการลดความเหลื่อมล้ าและสรางความเป็น
ธรรม เพ่ือใหสังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขท่ียั่งยืน 



             2.13  การปฏิรูป   
-  ปฏิรูปโครงสรางเชิงอ านาจ  ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภายใตภาครัฐใน 

ทุกระดับท้ังในระดับประเทศ  ภูมิภาค และระดับทองถิ่น  โดยมีความมุงหมายเพ่ือใหประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนไดรับประโยชน์จาก
การปฏิรูปอยางแทจริงการบริหารจัดการเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส เป็นธรรม ไมมีการทุจริต 
คอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจไปสูทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ จะด าเนิการโดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 
             2.14  การเลือกตั้ง   

- การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหมีความสุจริต  เที่ยงธรรม สะทอนถึงความตองการที่ 
แทจริงของประชาชนโดยครอบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผูสมัครฯลฯ 
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะไดประกาศใหทราบตอไป  
 
 

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

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕60) 

 
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางการทองเที่ยวการคาการลงทุนสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่” 

กรอบแนวคิดการพัฒนา (Big ideas for development) 
          ๑) สรางสรรค์ (Creativity) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมอยางสรางสรรค์ 
          ๒) ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 
          ๓) อบอุนและมีเสนห์ (Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดลอมที่นาอยูตามวิถีชีวิตที่เอ้ือเฟ้ือและ
วัฒนธรรมที่สวยงามของทองถิ่น 
ประเด็นการพัฒนา (Issues for development) 
          ๑) การฟ้ืนฟู หมายถึง การอนุรักษ์/ดูแลใหมีคุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพ่ิมมากข้ึนดวย 
          ๒) การสรางความโดดเดนอยางมีเอกลักษณ์ หมายถึง การสงเสริมจุดแข็งและโอกาสใหมีศักยภาพ ใน
การแขงขันท่ีเลียนแบบไดยาก 
          ๓) การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสงผลกระทบเชิ ง
บวกใหเพิ่มสูงขึ้นอยางมนีัยส าคัญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies for development) 
          ๑) สงเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสรางสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสนห์  (ยุทธศาสตร์



การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานสนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม) 
         ๒) สงเสริมการสรางสรรค์สินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ        
หัตถสรางสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว(ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางความยั่งยืนใหแก
ฐานเศรษฐกิจเดิม) 
          ๓) ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการทองเที่ยว และ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  (ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจใหมสูตลาดสากล ) 
การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
          ๑) สงเสริมการสรางสรรค์สินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคามุงเนนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถ
สรางสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมการทองเที่ยว 
          ๒) ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการทองเที่ยว และ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
          ๓) สงเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสรางสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสนห์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สงเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสรางสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสนห์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สงเสริมการสรางสรรค์สินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
หัตถสรางสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ทองเทีย่ว และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 
๑.  วิสัยทัศน์ (VISION) 

“นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน 
 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่เกษตรปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปาง” 

 
2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
          ยุทธศาสตร์ ๑ : สงเสริมและพัฒนาใหเป็นแหลงผลิตเซรามิกและสินคาหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดล าปาง 
          ยุทธศาสตร์ ๒ : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดล าปางใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจควบคูกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ ๓ : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ ๔ : เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเป็นสังคมแหง
การเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ ๕ : สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางใหมีความพรอมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติ
กส์อยางเป็นระบบ 
          ยุทธศาสตร์ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

“องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ การกอสราง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
 ๑.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑.๓ การไฟฟูาสาธารณะ 
 ๑.๔ การวางผังเมือง 
๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๑ การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒.๒ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรึ คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 ๓.๒ การศึกษา 
 ๓.๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น 
 ๓.๔ การปูองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๓.๕ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔.๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
 ๔.๒ การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น 
 ๔.๓ การสงเสริมการทองเที่ยว 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสบปราบ 
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)  

“  เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน     ด ารงตนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพียบพร้อมด้านการศึกษา     นิยมพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 

ความรักและครอบครัวอบอุ่น     สนับสนุนเป็นศูนย์ OTOP ริมทาง   ” 
 
๒. พันธกิจ  (Mission) 
          แนวคิดและวิธีการด าเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว สรุปได ดังนี้  
          ๒.๑ ประเด็น “เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน”  เป็นแนวทางที่จะสามารถแกไขปัญหา  ความยากจน
ใหครัวเรือน/ชุมชน พึ่งตนเองได โดยจะแบงการด าเนินงานออกเป็น ๒ ระดับ คือ   ระดับครัวเรือน โดยเนนการ
ลดรายจายในครัวเรือน ใหเกิดความพออยูพอกินในทุกครัวเรือนเป็นเบื้องตน และ ระดับชุมชน/อ าเภอ ดวย
การสรางศูนย์อาชีพแกจน เพ่ือเป็นแหลงจางงานของชุมชน สรางรายไดแกครัวเรือนที่มีปัญหาไมมีที่ดินท ากิน 
ครัวเรือนที่ตองการอาชีพเสริม ครัวเรือนยากจนที่มีรายไดนอย และเป็นแหลงผลิตผลผลิตประเภทอาหารปูอน
ชุมชน ทดแทนการที่จะตองไปซื้อมาจากตางพ้ืนที่ สรางแหลงกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอการท าการเกษตร  
เพ่ือใหไดผลผลิตเพ่ิม  สามารถท าการเกษตรไดตลอดปี 
 
 ๒.๒ ประเด็น “ด ารงตนรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยใหความส าคัญกับปัญหาในพ้ืนที่ ๓ เรื่อง คือ   ขยะมูล
ฝอย ทรัพยากรป่าไม้ และการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร  เรื่องแรกไดแกขยะมูลฝอย  จะด าเนินการ
รณรงค์ใหประชาชนคัดแยกขยะกอนทิ้ง เพ่ือลดปริมาณขยะ และลดคาใชจายของ  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการก าจัดขยะมูลฝอย ปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม  จะรณรงค์ใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ดูแล และฟ้ืนฟูปุาไม เพ่ือสงวนไวใชประโยชน์ ส าหรับการลดใชสารเคมี ในการท าการเกษตร จะพัฒนาจาก
เกษตรกรใชสารเคมี ไปสูเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ในที่สุด 
          ๒.๓  ประเด็น  “เพียบพร้อมด้านการศึกษา”  จะกระตุนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในดานการ
ประกอบอาชีพ และความเป็นอยูทั้งในและนอกโรงเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรูในชุมชนและชองทางการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร  
 ๒.๔  ประเด็น  “พึ่งพาตนเองเป็นหลัก”  เนื่องจากพบวาประชากรสวนใหญมักไมคอยสนใจแกไข
ปัญหาของตนเอง ของชุมชน คงรอแตจะใหหนวยงานของรัฐเขามาด าเนินการให จึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชน รวมทั้งเสริมสรางกระบวนการเรียนรู กระตุนใหชุมชนไดเขามารวมกันคนหาปัญหา  หาแนวทางการ
แกไข และด าเนินการแกไขปัญหาผานกระบวนการแผนชุมชน 
 ๒.๕ ประเด็น  “ความรักและครอบครัวอบอุ่น” จะมุงเนนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน  ใน
ปัจจุบัน ซึ่งตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน รวมทั้งการดูแลสมาชิกในสถาบันครอบครัว ทั้งกลุมสตรี ผูสูงอายุ      
ผูพิการ ตลอดถึงกลุมผูปุวยเอดส์ และผูติดเชื้อ H.I.V.  
 ๒.๖  ประเด็น “สนับสนุนเป็นศูนย์ OTOP ริมทาง” ดวยท าเลที่ตั้งอันเหมาะสมของอ าเภอสบปราบ ซึ่งมี
ถนนพหลโยธินอันเป็นถนนสายหลัก ในการเดินทางไปจังหวัดทองเที่ยวในภาคเหนือ ตัดผานชุมชนตลอดพ้ืนที่
อ าเภอ จึงสมควรสนับสนุนใหมีศูนย์แสดง และจ าหนายสินคาตางๆ ที่ผลิตจากชุมชน เพ่ือใหกลุมอาชีพ  มีงานมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
 
๓.  เป้าประสงค์  (Goal) 



 ๓.๑  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
          (๑) ทุกครัวเรือนมีการนอมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ  จนมีความพออยูพอกินเป็น
เบื้องตน และมีรายไดเฉลี่ยไมต่ ากวา ๒๓,๐๐๐ บาท /คน/ปี พนเกณฑ์ความยากจนใหไดภายใน ปี ๒๕๕๒  
          (๒) การผลิตในภาคการเกษตรในพ้ืนที่   สามารถสนองตอบความตองการของครัวเรือนในหมูบาน 
ต าบล อ าเภอ ไดอยางพอเพียงมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางหมูบาน ต าบลในเขตอ าเภอ ลดการน าเขา
ผลผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทอาหารจากตางพ้ืนที่ ใหไดภายในปี ๒๕๕๔ 
          (๓)  อ าเภอสบปราบ มีการสรางฝายกักเก็บน้ าไวใชเพ่ือท าการเกษตร  คลอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ิมพ้ืนที่กัก
เก็บน้ า ทุกปี  ปีละ ๑๐% 
 
          (๔)  เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในชวงฤดูฝน   และมีน้ าส าหรับ
อุปโภค บริโภค และท าการเกษตรนอกฤดูได  
          ๓.๒  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑) การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดความเดือดรอนร าคาญแก
ประชาชน ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมรวมทั้งพ้ืนที่มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบรอย 
  (๒)  ทรัพยากรปุาไมในพ้ืนที่ไมถูกท าลาย สามารถฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม อันจะมีผลตอการ
ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแลง 
 
 
  (๓) เกษตรกรในพ้ืนที่อยางนอยรอยละ ๕๐ ท าการเกษตรอินทรีย์ สวนที่เหลือยกระดับเป็นการท า
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษภายในปี  ๒๕๕๔  อันมีผลตอการสรางความอุดมสมบูรณ์ใหผืนดิน  และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
           ๓.๓  ด้านการศึกษา 
  (๑)  หมูบานมีศูนย์การเรียนรูในชุมชนที่มีการใหความรูความเขาใจ  ในดานการประกอบอาชีพ การด าเนิน
ชีวิตอยางสม่ าเสมอทุกเดือน  
          (๒)  มีการจัดท าทะเบียนปราชญ์ชาวบานในสาขาอาชีพ สาขาความรูตางๆ รวมทั้งผูที่โดยผานการ
อบรมจากหนวยงานของรัฐ เชน หมอดินอาสา ปศุสัตว์อาสา อสม.ฯลฯ เพ่ือท าหนาที่เผยแพรความรูแก
ประชาชนในหมูบาน 
           ๓.๔  ด้านการพึ่งพาตนเอง 
  (๑)  ประชากรในทุกหมูบานเขามามีสวนรวมในการคนหาปัญหา แนวทางการแกไข และมีสวนรวมใน
การแกไขปัญหาของหมูบานตามกระบวนการแผนชุมชน 
  (๒)  ประชาชนในทุกหมูบานมีทัศนคติชวยเหลือตนเองกอนเป็นเบื้องตน 
           ๓.๕  ด้านครอบครัวอบอุ่น 
  (๑) ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ในเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์กอนเวลา  อันควร 
และทะเลาะวิวาท ลดลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด 
  (๒)  ทุกหมูบานมีความเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดไดอยางยั่งยืน 
  (๓)  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปุวยเอดส์ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลสงเคราะห์ 
  (๔) กลุมสตรีมีความเข็มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว และสรางความอบอุนในครอบครัวได 
          ๓.๖  สนับสนุนเป็นศูนย์ OTOP ริมทาง 



  (๑)  มีสถานที่แสดงและจ าหนายสินคาOTOPและผลผลิตจากชุมชนบริเวณริมถนนพหลโยธิน ส าหรับ
ใหบริการประชาชนและนักทองเที่ยวที่เดินทางผานไปมา 
  (๒)  กลุมอาชีพและประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  (๓)  สินคา OTOP ไดรับการพัฒนาคุณภาพ และคุณลักษณะ ผานการคัดสรรในระดับ ๓- ๕ ดาว 
 
๔.  กลยุทธ์  (Strategies) 
          ๔.๑  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ ๑  การสรางความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          - การหาครัวเรือนตัวอยางและครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเป็นแหลงศึกษา และท าความ
เขาใจจากของจริง 
          - การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปปฏิบัติในโรงเรียนใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจตั้งแตเด็ก 
  กลยุทธ์ที่ ๒  การสรางความพอเพียงในระดับครัวเรือน 
           - คนหาครัวเรือนที่รายไดต่ ากวาเกณฑ์ความยากจน   และครัวเรือนที่รายรับไมพอกับรายจาย 
           - สงเสริมใหมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน   
           - สงเสริมกิจกรรมเพ่ือลดรายจายในครัวเรือนทั้งรายจายฟุุมเฟือย และรายจายที่สามารถผลิตทดแทน
การซื้อได 
  กลยุทธ์ที่ ๓  การสรางความพอเพียงในระดับชุมชน/อ าเภอ 
           - ส ารวจรายจายเพื่อหาขอมูลสินคาหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ตองน าเขามาจากตางพ้ืนที่อ าเภอ   
           - สงเสริมอาชีพใหไดผลผลิตตางๆเพียงพอกับความตองการบริโภคในพื้นที่อ าเภอ 
 
  กลยุทธ์ที่ ๔  การสรางฝายกักเก็บน้ าเพ่ือใชในการเกษตร 
           -  รณรงค์ใหทุกหมูบาน  สรางฝุายกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ที่จะสามารถด าเนินการได 
  -  ขยายพ้ืนที่กักเก็บน้ าใหมากขึ้น  
  กลยุทธ์ที่ ๕  การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร 
  - ขุดลอกอางเก็บน้ า ล าหวย ล าเหมือง ที่ตื้นเขินใหสามารถกักเก็บน้ าไดเพ่ิมข้ึน 
  - กอสรางอางเก็บน้ า สถานีสูบน้ าดวยพลังไฟฟูา เพ่ือเป็นแหลงกักเก็บน้ าใหเกษตรกรสามารถน าน้ าไป
ใชประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
          ๔.๒  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การรณรงค์ใหประชาชนคัดแยกขยะกอนทิ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะที่สามารถ  น ากลับมา
ใชใหมได หรือน าไปขายได เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะตองน าไปก าจัด และลดคาใชจายในการเก็บขน และก าจัด
ขยะขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
          กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดหาสถานที่ก าจัดขยะรวมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในพ้ืนที่ เพ่ือลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และลดปัญหาความเดือดรอนร าคาญของประชาชน หากตองมีสถานที่ก าจัดขยะ
หลายแหง 
          กลยุทธ์ที่ ๓ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม โดยใชมาตรการปราบปรามผูลักลอบตัดไมท าลายปุา 
กอสรางฝายตนน้ าเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม รวมทั้งการปลูกปุาเสริมในสวนที่มีสภาพเสื่อมโทรม 
การปลูกตนไมบริเวณทางเขาหมูบาน และถนนสายหลักเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกรอน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การสงเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดแปลงสาธิตในทุกหมูบาน เพ่ือให



เกษตรกรเห็นผลดีของการใชปุยอินทรีย์ และสารอินทรีย์ในการก าจัดศัตรูพืชซึ่งจะลดตนทุน และไดผลผลิต  ดี
ขึ้นในระยะยาว การสงเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ จะเริ่มเป็นขั้นตอนจากเกษตรใชสารเคมีเปลี่ยนไปเป็น
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และไปสูเกษตรอินทรีย์ในที่สุด 
          ๔.๓  ด้านการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดท าทะเบียนปราชญ์ชาวบานในสาขาตางๆ รวมทั้งการรวบรวมอาสาสมัครใน
หมูบานที่ผานการอบรม จากหนวยงานของทางราชการ อาทิ หมอดินอาสา อาสา ปศุสัตว์ อาสาเกษตร 
อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ ที่จะเป็นผูใหความรูในสาขาตางๆ แกประชาชนในหมูบาน 
 กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดเวทีส าหรับใหปราชญ์ชาวบาน และผูมีความรูในสาขาตางๆ ไดมีโอกาสถายทอด
ความรูในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ทั้งในดานการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต ตามฤดูกาล โดยใชการประชุมที่
ก านัน ผูใหญบานจะน าขอราชการจากอ าเภอไปแจงใหประชาชนซึ่งมีอยูเป็นประจ าทุกเดือนอยูแลว  
          ๔.๔  ด้านการพึ่งพาตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การกระตุนใหประชาชนในหมูบานไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยพ่ึงพาตนเองกอน ที่ จะให
ผูอ่ืนมาชวยเหลือ และมีสวนรวมในการคนหาปัญหา แนวทางแกไข และรวมมือกันแกไขปัญหาตางๆ ของ
หมูบาน       โดยผานกระบวนการแผนชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  ๒  ปรับเปลี่ยนวิธีการใหความชวยเหลือ   และสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานราชการ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นโดยเนนใหการชวยเหลือเพ่ือใหครัวเรือน หรือชุมชนพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป 
          ๔.๕  ด้านครอบครัวอบอุ่น  
          กลยุทธ์ที่ ๑  การใหการสงเคราะห์ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปุวยเอดส์ และผูดอยโอกาสใหสามารถด ารงชีวิต
อยูในชุมชนไดอยางพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบาน/ชุมชน สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดไดอยาง
ยั่งยืน 
          กลยุทธ์ที่ ๓  การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมความเอ้ืออาทรในชุมชนใหเกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
          กลยุทธ์ที่ ๔  การปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องสุรา บุหรี่ และการมี
เพศสัมพันธ์กอนเวลาอันควร 
          กลยุทธ์ที่ ๕  การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมสตรี เพ่ือใหสามารถดูแลสมาชิกในครัวเรือน และมี
สวนรวมในการพัฒนาแกไขปัญหาตางๆ ในชุมชน 
 
          ๔.๖  ด้านศูนย์ OTOP ริมทาง 
          กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ OTOP ริมทางสบปราบ ใหเป็นสถานที่แสดงและจ าหนายสินคา 
OTOP รวมทั้งผลผลิตจากชุมชนทุกหมูบานของอ าเภอสบปราบ ที่จะไดรับความสนใจจากประชาชน และ
นักทองเที่ยวที่ผานไปมา 
          กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาสินคา OTOP ใหมีความสามารถทางดานการแขงขันในตลาดเศรษฐกิจชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาตามนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลสบปราบ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสบปราบ 
 “มุงสรางสรรค์ผลงาน    บริการที่ยอดเยี่ยม    คุณภาพตองเฉียบ    เพียบพรอมดวยคุณธรรม 

นอมน าเศรษฐกิจพอเพียง    หลีกเลี่ยงอบายมุข    เนนอยูดีมีสุข    ขจัดความทุกข์ของปวงชน” 



พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาปรับปรุง ระบบการบริการสาธารณะตาง ๆ และโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทั่วถึง   ทุก
หมูบาน 
 ๒. พัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการบริการประชาชนและการมี
สวนรวมของประชาชน การแกไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก 
 ๓. สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ภิกษุ สามเณร ทุกระดับใหเรียนรูทั้งในระบบ และนอก
ระบบ 
 ๔. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได รวมทั้ง
สงเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาทองถิ่น 
 ๕. พัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานใหไดมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีโรคติดตอ 
 ๗. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคูชุมชนแบบยั่งยืน 
๑.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
          จะพัฒนาการเมืองและการบริหารเพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ใหความส าคัญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองสูทองถิ่น  ใหความเป็นอิสระแกทองถิ่น
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลัง และการบริหารบุคคล  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะตอง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  การปฏิบัติงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของเทศบาล ตลอดจนการเสริมสราง
จิตส านึกของพนักงานเทศบาลและลูกจางในการบริการประชาชนใหไดความรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจตุม
คาทุกภารกิจการปฏิบัติ  โดยยึดหลักบริหารที่ถูกตอง  โปรงใสและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  ดังนี้ 
          ๑.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมขนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลทุกข้ันตอน  เนนกระบวนการ รวม
คิด รวมท า รวมตัดสินใจ  รวมกันตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อสนองความตองการของประชาชนทุกชุมชน 
          ๑.๒  มุงพัฒนาบุคลากร  สมาชิกสภาของเทศบาลใหมีความรู ความกาวหนาในวิทยาการ  สามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
          ๑.๓  จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษี  การจัดเก็บรายได  ใหความเป็นธรรมแกผูเสียภาษ ี
          ๑.๔  สงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัดล าปาง และ
นโยบายของอ าเภอสบปราบ  เพื่อสรางเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
          ๑.๕  เสริมสรางและดูแลใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
เทศบาล  โดยมุงเนนมาตรการทั้งการปูองกัน ปราบปราม  พรอมทั้งจัดระบบปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันทวงที 
          ๑.๖  มุงเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเทศบาล ใหสามารถบริการประชาชนใหไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  โดยการเรงรัดพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจาง  ใหมีทัศนคติที่ดีตอการใหการ
บริการประชาชน 
 
๒.  นโยบายด้านสังคม 
          จะด าเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอยางเต็มที่ ทั้งดานการศึกษา  ดานการ
สาธารณสุข  และการสรางความเขมแข็งของชุมชน  ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนี้ 
          ๒.๑  พัฒนายกระดับการบริการดานการศึกษา  รวมทั้งขยายโอกาส และปรับปรุงการศึกษา  ให



เพียงพอแกความตองการของชุมชน 
          ๒.๒  สงเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแกประชาชนใหทั่วถึง เพ่ือเสริมสรางโอกาสใหประชาชน
เป็นผูที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันและการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว สังคม และชุมชนตอไป 
          ๒.๓  จะสนับสนุนองค์กร หรือภาคเอกชน ชุมชน ในทุกระดับในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด      
ทุกประเภท  เพื่อใหเทศบาลต าบลสบปราบเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด  ยั่งยืนตลอดไป 
          ๒.๔  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ    ใหเป็นสมบัติของประชาชน  และไดใชประโยชน์อยาง
เต็มที่  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานกีฬา การออกก าลังกายใหมีมาตรฐาน  มีการแขงขันกีฬาและออกก าลัง
กายอยางตอเรื่อง  สม่ าเสมอในทุกระดับวัย 
          ๒.๕  ฟ้ืนฟูและสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่นและรวมมือกัน
เผยแพร  รักษา  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ใหเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่นสืบไป 
          ๒.๖  ใหการสงเคราะห์  สนับสนุน และสรางโอกาสใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปุวยเอดส์  รวมทั้งผูยากไร  
และดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งใหการชวยเหลือคุมครอง และไดรับการบริการอยางทั่ วถึง และ
เป็นธรรม 
๓.  นโยบายด้านการเศรษฐกิจ 
          จะพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน  โดยใหความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  ใหมีความเขมแข็ง  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประสานความ
รวมมือกับทุกฝุาย  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้ 
          ๓.๑  มุงสงเสริมการประกอบอาชีพ  และเพ่ิมรายไดของประชาชน  ใหสามารถชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได  โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  สงเสริมอาชีพระยะสั้นตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตใหกับ
พ่ีนองชาวชุมชนทุกกลุมอาชีพ 
          ๓.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่จ าหนายสินคาของชุมชน  รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
การตลาดใหกับชุมชนตาง ๆ ดวย 
          ๓.๓  สนับสนุน ใหประชาชน ไดรับความเป็นธรรม ในการซื้อสินคา  ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และปูองกัน
การเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
          ๓.๔  มุงสงเสริม สนับสนุน และการผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ใหกับประชาชนทุกระดับ        
โดยจะสงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพ่ือสรางรายไดในระดับครอบครัว  
ระดับชุมชนใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนในทองถิ่นใหกวางขวางและทั่วถึง     
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมของเทศบาล เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางดาน
เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการพัฒนาอยางยั่งยืน  ดังนี้ 
          ๔.๑  มุงสรางเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน  โดยการบูรณะพัฒนาถนน ซอย       
ทอระบายน้ า  รางระบายน้ า  ตลอดจนทางเทาในเขตเทศบาลใหสภาพดี และไดมาตรฐาน 
          ๔.๒  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเทศบาล  ใหเป็นเทศบาลที่นาอยู นาอาศัยและนาชื่นชม  พรอมกับ
ปรับปรุงเกาะกลางถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ 
          ๔.๓  มุงพัฒนาบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการ
สาธารณะ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
          ๔.๔  ปรับปรุง  แกไข ขยายบริการไฟฟูาสาธารณะ  แสงสวางและประปาใหไดมาตรฐาน  รวดเร็ว และ



ครอบคลุมทุกชุมชน 
          ๔.๕  ควบคุมการขยายตัวของเทศบาลใหสอดคลองกับผังเมือง และเป็นไปตามขอบัญญัติของกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 
 
๕.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเป็นปัจจัยเอ้ืออ านวยตอความสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยา    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาดานอื่น ๆ  อยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
          ๕.๑  มุงรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสถานที่ตาง ๆ  ในเขต
เทศบาลใหเป็นเมืองนาอยู นาอาศัย ยิ่งขึ้น 
          ๕.๒  มุงพัฒนา  แกไขปัญหาเทศบาล ใหปราศจากมลภาวะจากขยะ น้ าเสีย  โดยประสานความรวมมือ
กับทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ  การด าเนินการจัดเก็บหรือท าลายขยะใหถูกตอง ถูกหลักอนามัย และเกิด
ประโยชน์กับชุมชน 
          ๕.๓  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          ๕.๔  บริการจัดการสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และ
การมีสวนรวมของประชาชน  ทุกอาชีพ ทุกวัย   และเรงรัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลที่เสื่อมโทรมให
กลับมาใชประโยชน์ได  เพื่อเป็นปัจจัยในการดึงดูดในการพัฒนาการทองเที่ยวของเทศบาล 
          ๕.๕  จะเพ่ิมพ้ืนที่มีเขียว  โดยอาศัยการมีสวนรวมในการลดโลกรอนของประชาชน  ลดการทิ้งขยะ การ
เผาขยะ  รวมทั้งกระตุนใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน  ตั้งแตเด็ก ถึงองค์กรภาคเอกชนตาง ๆ ในการ
รวมมือ 
          ๕.๖  วางระบบ  การระบายน้ า  น้ าขัง  น้ าเสีย  ใหพ่ีนองประชาชนใหดียิ่งขึ้น  ครอบคลุมทุกชุมชน 
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ส่วนที ่๒ 
สภาพทั่วไปของเทศบาลสบปราบ 

๑.ประวัติการจัดตั้ง 
          ไดรับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลสบปราบ  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒   ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ 
ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และใหเรียกชื่อและก าหนดเขตของเทศบาลตามชื่อและเขต ของ
สุขาภิบาลเดิม  

 

รูปแสดงตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลสบปราบ 
          ส าหรับตราสัญลักษณ์ “นักรบถือดาบยืนอยู่บนเมฆ”ไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน
รวมทั้งคณะกรรมการสุขาภิบาลและผูเฒาผูแกในชุมชนตาง ๆ รวมกันพิจารณาจนไดตราสัญลักษณ์ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
          กลาวถึงเมื่อครั้งสมัยกอนที่พมาไดยกทัพผานมาทางอ าเภอสบปราบ  และตั้งคายพักแรมอยูที่ต าบลนา
ยาง   ในเขตอ าเภอสบปราบ  ทัพพมาไดออกปลนทรัพย์สินและเสบียงอาหารของชาวบาน จนชาวบาน
เดือดรอน  เมื่อเจาเมืองทราบขาวจึงไดยกทัพมาตีกับทัพพมาดังกลาว  ท าใหทัพฝุายพมาสูญเสียก าลังเป็ น
จ านวนมาก  จนในที่สุดทัพพมาก็ไดลาถอยทัพหนีกลับไปในที่สุด  ถือเป็นวีรกรรมที่ควรยกยองอยางยิ่งของ
นกัรบไทยที่ไดเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกปูองมาตุภูมิของตนเอง  ประกอบกับที่บริเวณดังกลาวนั้น มีล าหวย
หลายสายมาบรรจบพบกันแลวไหลลงสูแมน้ าวัง  มีตนไมเล็กใหญใหความชุมชื่นและรมเย็น  ฝนฟูาตกตองตาม
ฤดูกาล   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ในการท ามาหากินของชาวอ าเภอ  สบปราบมาจนถึงปัจจุบัน   
ดังนั้นเพ่ือเป็นการสดุดีกับวีรกรรมของนักรบไทย  อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนปุาท าใหคณะกรรมการ
สุขาภิบาลสมัยเริ่มแรก  ไดมีมติใหตราสัญลักษณ์ของสุขาภิบาลสบปราบเป็น     รูปนักรบถือดาบยืนอยูบนเมฆ
ไดใชมาจนถึงทุกวันนี้  

๒. อาณาเขตขนาดและท่ีตั้ง 
          เทศบาลต าบลสบปราบตั้งอยูอยูทางทิศใตของจังหวัดล าปาง     ตั้งอยูที่พิกัดที่  NV. ๓๖๑๗๖๖   ซึ่ง
หางจากตัวจังหวัดล าปางประมาณ  ๕๓  กิโลเมตร  และตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร   ๕๔๗   กิโลเมตร    
มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน   ๔.๒    ตารางกิโลเมตร   
 
 
 
 
 
 



 
 
          ทิศเหนือ           จด บานฮองปฺุสามัคคี หมู   ๑๕  ต าบลสบปราบ 
          ทิศใต  จด บานวัฒนา  หมู   ๖,๑๐  ต าบลสบปราบ  
          ทิศตะวันออก จด บานแพะ    หมู   ๔  และ บานทุงพัฒนา    หมู  ๙  ต าบลสบปราบ 
          ทิศตะวันตก จด แมน้ าวังตลอดแนว                           

แผนท่ีแสดงหมู่บ้าน อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
          เทศบาลต าบลสบปราบ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลักษณะเป็นแองกระทะ มีภูเขาลอมรอบ  
พ้ืนที่โดยทั่วไปขนานกับแมน้ าวัง    มีล าหวยผานหลายสาย   คือ   หวยแมสมัย    หวยรองปวย  หวยสบทก  
ล าหวยเหลานี้เมื่อถึงฤดูน้ าหลากจะไหลลงสูแมน้ าวัด 
          สภาพอากาศแหงชื้น  มีความกดอากาศต่ า  ละติจูด  ๑๗๕๒  ลิปดา  ๔๖ มิลิปดา ณ ลองติจูด ๙๙ 
องศา  ๒๖  มิลิปดา  มีฝนตกชุกประมาณ  เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน  ปริมาณน้ าฝนโดยทั่วไป
เฉลี่ยประมาณ  ๑๐๐.๓  มิลลิเมตร       
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4. ประชากร 

ตารางจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 
ณ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

ของต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 123 97 220 4.51 3.20 
05-09 98 113 221 3.59 3.73 
10-14 109 119 228 4.00 3.93 
15-19 162 167 329 5.94 5.51 
20-24 187 188 375 6.86 3.89 
25-29 192 189 381 7.04 6.24 
30-34 177 183 360 6.49 6.04 
35-39 205 207 412 7.52 6.84 
40-44 184 234 418 6.75 7.73 
45-49 232 243 475 8.51 8.03 
50-54 252 263 515 9.25 8.69 
55-59 243 264 507 8.92 8.72 
60-64 200 253 453 7.34 8.36 
65-69 145 170 315 5.32 5.61 
70-74 91 142 233 3.34 4.69 
75-79 62 89 151 2.27 2.94 
80+ 64 106 170 2.34 3.50 

รวม 2,724 3,026 5,750 47.28 52.52 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.อัตราก าลัง 
     โครงสร้างส่วนบริหาร 

 

     

 



 

 อัตราก าลัง 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวมทั้งหมด 

ส านักปลัดเทศบาล 9 2 4 6 21 
กองคลัง 6 - - - 6 
กองชาง 5 1 1 4 11 
กองการศึกษา 3 - 1 2 6 
โรงเรียนเทศบาล  ๑  
(บานหลาย) 

12 - 3 - 15 

กองสาธารณสุข 2 1 - 3 6 

รวม 37 4 9 15 65 
 
    
 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 

รายละเอียด ปริญ
ญาโท 

ปริญญา
ตรี 

ปวส. ปวช. ม.๖ ม.๓ ป.๗ ป.๖ ป.๕ ป.๔ 

๑.  ผูบริหาร - 6 2 1 3 - 6 1 1 1 
ฝุายบริหาร           

ฝุายนิบัญญัติ           
๒.  ขาราชการและ

ลูกจางประจ า 
10 24 4 - 1 - - - - - 

๓.  พนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป 

- 7 7 1 6 1 1 4 - - 

รวม 10 37 13 2 10 1 7 5 1 1 
      (ขอ้มูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕8) 

 
 
 
 
 
 



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. การคมนาคมและการขนส่ง 

 ทางหลวงแผ่นดิน ๑ สาย ที่ผ่านเขตเทศบาล ได้แก่ 
          ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน)   ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร   ๕๔๗   กิโลเมตร      
การคมนาคมและขนสงในเขตเทศบาลต าบลสบปราบใชการคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ ในการติดตอและขน
ผลผลิตการเกษตรออกสูตลาดภายนอก ในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักคือ  ถนนพหลโยธิน   ผานเป็น
ถนนลาดยางแอลฟัลส์ สวนถนนภายในหมูบานเป็นถนนลาดยาง , คอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลูกรัง การใช
ยวดยานพาหนะ และการสัญจรเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลฯ สวนมากประชาชนจะใชพาหนะสวนตัว 
และการเดินทางไปเขตอ าเภอขางเคียงท่ีใกลที่สุดจากเทศบาล คือ อ าเภอเถิน ระยะทาง  ๓๕  กิโลเมตร 

 
 

 
 

 
 ถนน  ภายในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ 

          ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ   มีทั้งหมด   ๘๕   สาย ความยาวประมาณ   ๒๒.๔๗  
กิโลเมตร แยกเป็น 
          ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ความยาวประมาณ     ๑๗.๕๙     กิโลเมตร 
          ๒. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ความยาวประมาณ       ๓.๙๔      กิโลเมตร 
          ๓. ถนนลูกรัง / หินคลุก              ความยาวประมาณ       ๐.๙๔     กิโลเมตร 
๒. ประปา 
          ในปี  พ.ศ.๒๕๕7  ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบมีหนวยใหบริการน้ าประปา  รวม  ๑  แหง   มีผูใชน้ า
จ านวน  1,981  หลังคาเรือน   

 
๓. ไฟฟ้า 
          ในปี  พ.ศ.๒๕๕7  การไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอสบปราบ  มีจ านวนการไฟฟูาทั้งหมด  ๑  แหง  ตั้งอยู
ในเขตอ าเภอสบปราบมีจ านวนผูใชไฟฟูาทั้งสิ้นจ านวน หลังคาเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาแสงสวาง) 
จ านวน  200 จุด 
๔.ไฟฟ้าสาธารณะ 
          อยูในความรับผิดชอบของงานไฟฟูาสาธารณะ กองชาง เทศบาลต าบลสบปราบ  ถนนในเขตเทศบาลที่
มีไฟฟูาสาธารณะ จ านวน  85 สาย   แบงเป็น 
          ๑. โคมไฟหลอดนีออน    ขนาด   ๓๖   วัตต ์       จ านวน   232 จุด 
          ๒. โคมไฟหลอดนีออน    ขนาด   ๑๘   วัตต ์       จ านวน   307 จุด 
          ๓. โคมไฟแสงจันทร์                                     จ านวน    8     จุด 



 
๔. การไปรษณีย ์
          ด าเนินงานโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   ในเขตเทศบาลมีที่ท าการ  ๑  แหง  คือ  ที่ท าการ
ไปรษณีย์สบปราบ   รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๗๐    โทร.๐-๕๔๒๙-๖๑๑๒ 

 
๕. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
          หนวยงาน  ศูนย์บริการลูกคาทีโอที  สาขาเถิน  จังหวัดล าปาง  ขอมูลดานการสื่อสาร (ในเขตเทศบาล
ต าบลสบปราบ)  ดังนี้ 

 โทรศัพท์สวนบุคคลในพ้ืนที่                          1,000      เลขหมาย 
 โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่                            40     เลขหมาย 
 จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่                         3     เลขหมาย 

๖. แหล่งน้ า 
 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลมีสวนสาธารณะโทกแมวัง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ

ประชาชน ในเขตเทศบาลไดมาใชประโยชน์ โดยในอนาคตสามารถพัฒนาเพื่อเป็นแหลงทองเที่ยวได 

 
๗. การระบายน้ า 

 ถนนในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ  รวมถนนมีทางระบายน้ า จ านวน   ๓๙   สาย 

 
๘. ขยะมูลฝอย 

 พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลรับผิดชอบปัจจุบัน  4.2  ตารางกิโลเมตร 
 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ปี พ.ศ. บานปกติ บานรื้อถอน 
 2558 1,981 57 

 



 
 

การก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบตอปี  (มีหนวยนับเป็นตัน) 
 ปี  พ.ศ. ปริมาณขยะ

ทั้งหมด 
ปริมาณที่
จัดเก็บได 

ปริมาณที่ก าจัดได 

 2557 1,752 1,752 1,752 
 2556 1,533 1,533 1,533 
 2555 1,460 1,460 1,460 

 รายไดจากคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย   20,016  บาทตอปี 
 ปริมาณขยะ  4.8  ตัน/วัน  
 ปริมาณขยะที่ก าจัดได   4.8  ตัน/วัน 
 จ านวนบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการขยะทั้งหมดของเทศบาล (พนักงาน+คนงาน+ลูกจาง 

ฯลฯ)  จ านวน     5    คน 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย     -          ก าจัดโดยวิธีฝังกลบอยางถูกสุขลักษณะ 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนที่   -      ไร  ปัจจุบันใชพื้นที่ในการก าจัดไป  2  งาน 
 การก าจัดขยะในที่ดินของเอกชน  เสียคาใชจาย  โดยมีคาเชา  180,000  บาทตอปี  ตั้งแตปี  

มกราคม  2558  จนถึงปัจจุบัน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. การพาณิชยกรรม และการบริการ 
           ๑. กิจการคาที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ จ านวน    -   ราย 
           ๒. สถานที่จ าหนายอาหาร / รานขายของช า  จ านวน  96  ราย 
           ๓. สถานที่แตงผม จ านวน      14   ราย 
           4. อ่ืนๆ             จ านวน       -     แหง  
              สถานีบริการน้ ามัน               1  แหง  
              ตลาดสด                           2  แหง 
2.การปศุสัตว์ 
          ลักษณะการประกอบอาชีพในทองถิ่น ประชาชนนิยมการเลี้ยงโคเนื้อ , กระบือ , สุกรเป็ด , ไก  และ
ปลา โดยมีผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่ส าคัญคือ โค , กระบือ  และสุกร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ด้านสังคม 
๑. การศาสนา 

 
          ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ  สวนมากนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจ านวน ๔ วัด 

๑. วัดศรีบุญเรือง  หมูที่  ๗ 
๒. วัดวังพราว            หมูที่  ๓ 
๓. วัดหลวงสบปราบ  หมูที่ ๒ 
๔. วัดบานหลาย            หมูที ่ ๑ 

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ  มีสุสานและฌาปณสถาน  รวม   4  แหง 
๒. ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น/ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลสบปราบไดจัดและเขารวม
กิจกรรม  ไดแก  งานประเพณีสงกรานต์  วันเขาพรร             ษา  วันออกพรรษา  วันลอยกระทง  งาน
ประเพณีหาเป็ง  และงานประเพณีสลากภัตร 
๓. การศึกษา 
           

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสบปราบ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ) 
 
 

ชั้นเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสบปราบ 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๒ ขวบ 1 27 10 37 
อนุบาล ๓ ขวบ 1 13 18 31 

รวม 2 40 28 68 
     

 
 
 
 
 

  



 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย   
(ข้อมูล ณ วันที่ (ข้อมูล ณ วนัที ่15 มิถุนายน 2558 ) 
  
 
 

 

ชั้นเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 1 26 17 43 
อนุบาล 2 1 24 20 44 

รวมชั้นอนุบาล 2 50 37 87 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 2 16 22 38 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 2 41 26 67 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 2 16 26 42 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 1 21 18 39 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 2 18 25 43 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 1 14 23 37 
รวมชั้นประถมศึกษา 10 126 140 226 

รวมทั้งสิ้น 12 176 177 353   
 

๔. ชุมชนในเขตเทศบาล 

 
เทศบาลต าบลสบปราบ  มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ  จ านวน ๗ หมู่บา้น ๘ ชุมชน  คือ 

หมูที่   ๑ บานหลาย   มี   ๑  ชุมชน คือ ชุมชนบานหลาย 
หมูที่   ๒ สบปราบเหนือ       มี   ๑  ชุมชน คือ ชุมชนสบปราบเหนือ    
หมูที่   ๓ บานวังพราว   มี   ๒  ชุมชน คือ ชุมชนวังพราว    และ  ชุมชนสบทก 
หมูที่   ๗ บานสบเรียง  มี   ๑  ชุมชน คือ ชุมชนสบเรียง 
หมูที่   ๘ บานหลายฮองปฺุ   มี   ๑  ชุมชน คือ ชุมชนบานหลายฮองปฺุ 
หมูที่  ๑๓ บานหลายเหนือพัฒนา มี   ๑  ชุมชน   คือ     ชุมชนบานหลายเหนือพัฒนา 
หมูที่  ๑๔ สบปราบใต  มี   ๑  ชุมชน     คือ      ชุมชนสบปราบใต 

รายช่ือผู้น าชุมชน 
 หมูที่    ๑    บานหลาย  ชุมชนบานหลาย   นายรังสรรค์      มาโสมพันธ์ 
 หมูที่    ๒    บานสบปราบ  ชุมชนสบปราบเหนือ  นายกฤษณะ     วงศ์สิทธิ์ 
หมูที่    ๓    บานวังพราว  ชุมชนวังพราว   นายเนียร พุทธิมา 
หมูที่    ๓   บานวังพราว  ชุมชนสบทก   นายบุญสรวัฒน์  สุวรรณศรี 



หมูที่    ๗    บานสบเรียง  ชุมชนสบเรียง   ด.ต.ประหยัด จ าปา 
หมูที่    ๘    บานหลายฮองปฺุ  ชุมชนบานหลายฮองปฺุ  นายจ าเริญ เปียงวัน 
หมูที่   ๑๓   บานหลายเหนือพัฒนา        ชุมชนบานหลายเหนือพัฒนา นายคมสันต์      ชะระ 
หมูที่   ๑๔   บานสบปราบใต  ชุมชนสบปราบใต  นายมิตรพนม    สุพร 
๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          จ านวนคดีตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ  ป ี  พ.ศ.2557 – 2558  มีสถิติคดีตาง ๆ  
ตามกลุมคดีความผิด   
          - คดีอาญา  ๕  กลุ่ม 

กลุ่ม
ที ่

ประเภทความผิด 

๒๕๕7 ๒๕๕8 + 

เพ่ิม 

- 
ลด 

เป้าหมาย/ 

บรรล ุ

+ไม่บรรล ุ
เกิด 

จับได้ 
เกิด 

จับได้ คดีตกค้าง 

ราย คน ราย คน ราย คน 

๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - - - - - - - - - - 

๒. คดีความผิดตอชีวิต,รางกาย,เพศ 1 1 2 - - - - - -1 - 

๓. คดีประทุษรายตอทรัพย ์

- ลักทรัพย ์

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-2 

 

- 

๔. คดีที่นาสนใจ - - - - - - - - - - 

๕. คดีที่รัฐเป็นผูเสียหาย - - - - - - 

 - อาวุธปืน (ธรรมดา) 2 2 - - -2 - 

 - การพนันทั่วไป 2 2 1 1 -1 - 

 - ยาเสพติด 4 4 5 - - - 

           
- สถิติการรับค าร้องทุกข์คดีอาญา  ประจ าปี  2557 

ล าดับที่ ประเภทคดี เกิด จับ คน 
หมายเหตุ/

จับกุม 

๑. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 4 4 4  

๒. พ.ร.บ.จราจรทางบก (เสพยาเสพติด) 1 1 1  

๓. ลักทรัพย ์ 2 - -  

๔. พ.ร.บ.การพนัน (ท่ัวไป) 2 2 2  

๕. หมิ่นประมาท - - -  

๖. ยักยอกทรัพย ์ 12 11 12  

๗. พ.ร.บ.จราจรทางบก (เมาสุรา) 4 4 4  

๘. ท าใหเกิดเสยีงหรือกระท าความอือ้อึงฯ - - -  



รวม 25 22 23  

หมายเหตุ  พ.ร.บ.คนเขาเมอืง  ไมมีการจับกุม                                                                
 

          - สถิติการรับค าร้องทุกข์คดีอาญา  ประจ าปี  2557 
ล าดับที ่ ประเภทคด ี เกิด จับ คน หมายเหตุ/จบักุม 

๑. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 4 4 4  

๒. พ.ร.บ.จราจรทางบก (เสพยาเสพติด) 1 1 1  

๓. ลักทรัพย์ 2 - -  

๔. พ.ร.บ.การพนัน (ท่ัวไป) 2 2 2  

๕. หมิ่นประมาท - - -  

๖. ยักยอกทรัพย์ 12 11 12  

๗. พ.ร.บ.จราจรทางบก (เมาสุรา) 4 4 4  

๘. ท าใหเกิดเสียงหรือกระท าความอ้ืออึงฯ - - -  

รวม 25 22 23  
หมายเหตุ  พ.ร.บ.คนเขาเมือง  ไมมีการจับกุม                                                                

 
(ข้อมูล สถานีต ารวจภูธรสบปราบ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2558  ) 

 
 
 
 

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



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
3.๑     แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
          เทศบาลต าบลสบปราบไดก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลซึ่งมีที่มาจากนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุมภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดล าปาง ผลการพัฒนาทองถิ่นในชวงระยะของแผนพัฒนาที่ผานมา    การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานะภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตตลอดจนปัญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 

แนวทางพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
          ๑.๑ การกอสราง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา  ทอระบายน้ า  รางระบายน้ า 
          ๑.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
          ๑.๓ การไฟฟูาสาธารณะ 
๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ๒.๑ การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๒.๒ การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟ ูการเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส 
          ๓.๒ การศึกษา 
          ๓.๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาทองถิ่น 
          ๓.๔ การปูองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
          ๓.๕ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
          ๔.๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
          ๔.๒ การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น 
          ๔.๓ การสงเสริมการทองเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  
          ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร 
          ๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 



 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี  ๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          ๑.๑ การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือกอสราง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ า  รางระบายน้ า ใหได
มาตรฐาน  สามารถอ านวยความสะดวกในการคมนาคมของประชาชน 
          ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือพัฒนาแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร  การพัฒนาแหลงน้ าเพ่ือการอุปโภค  การพัฒนาแหลงน้ าเพ่ือ
การบริโภค  เชน การขุดลอกแหลงน้ า  กอสรางท านบดิน  การกอสรางบ ารุงรักษาสถานีสูบน้ าพลังไฟฟูา  
การกอสราง/การบ ารุงรักษาคลองสงน้ า  การกอสราง/การบ ารุงรักษารางริน 
          ๑.๓ การไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะใหได
มาตรฐานและท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  ๒  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ให
ความส าคัญกับการประชุม  การฝึกอบรม  การสัมมนาใหความรูในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
          ๒. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวัง ปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความส าคัญกับ
การปลูกปุา  การกอสรางพนังกันตลิ่ง  การท าแนวกันไฟปุา  การปลูกตนไม  การลดภาวะโลกรอน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี  ๕  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  การกอสรางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สงเสริมใหผูยากไร ผูดอยโอกาสใหมีท่ีอยูอาศัย  สวัสดิการสังคมตาง ๆ  
          ๒. การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือสงเสริมการศึกษา ใหความส าคัญกับการจัดการศึกษาหลักสูตรองค์กรปกครองสวนทองถิ่น    
การจัดการศึกษาของโรงเรียนถายโอน  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การสงเสริมใหมีศูนย์การ
เรียนรูชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 
          ๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือสงเสริม สืบทอด  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทองถิ่น  เชน  งาน
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีเขาพรรษา/ออกพรรษา  และประเพณีทองถิ่นตาง ๆ  
          4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือปูองกัน  รักษา และสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  เชน  การสงเสริม        
การออกก าลังกาย  การใหความรูเรื่องโรคระบาด  โรคจากการบริโภค เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคความ 
ดันโลหิตสูง  โรคไขหวัดสายพันธุ์ใหม การใหความรูในเรื่องการดูแลผูปุวยในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.)   การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) 
          5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
วัตถุประสงค ์
  - เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  การสงเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง              
การพัฒนาศักยภาพผูน าชุมชน  ผูน าทองถิ่น  การใหความรูเรื่องการปกครองสวนทองถิ่น  การจัดท าระบบ
ขอมูลขาวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน  การสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชน  การสรางความเสมอภาค     
สิทธิเสรีภาพ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ดินถลม  ภัยแลง  ภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย  ภัยจากไฟปุา  ภัยจากอากาศหนาว  การรักษาความสงบเรียบรอย   การมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          ๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
วัตถุประสงค ์
 -เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชนใหมีรายไดเพียงพอกับรายจาย การสงเสริมอาชีพ
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค์ใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน  การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ์ชุมชน การมุงเนนใหเกิ ด
การพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือสงเสริมการใชสินคาที่ผลิตในทองถิ่นจังหวัดล าปาง เชน สินคาเซรามิค เครื่องจักสาน  สินคา
เกษตร  สินคาอุตสาหกรรม  สินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรม  การจัดงานสงเสริมการใชสินคาทองถิ่น การ
วิจัย/การศึกษาสินคาทองถิ่น  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การสรางตราสินคาทองถิ่น (แบรนด์เนม)  การ
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์  การประชาสัมพันธ์สินคาทองถิ่น  การจัดแสดงสินคาทองถิ่น  
          ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ 
          - เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น   การกอสร างโครงสร าง พ้ืนฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข าสู แหล งทองเที่ ยว                         
การประชุมสัมมนาผูมีสวนไดเสียกับการทองเที่ยว 
 
 



ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          ๑. การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค ์
 -  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร หนาที่และสิทธิอันพึงมีพึงไดจากองค์กร  ขวัญและก าลังใจ 
และสวัสดิการตาง ๆ 
 - เพ่ือยกระดับความรูความสามารถพนักงานเทศบาล  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   
 - เพ่ือปรับปรุงระเบียบทะเบียนและเอกสารของเทศบาลใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์
และเสริมสรางการปฏิบัติงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          ๒. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค ์
          - เพ่ือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน เชน  โต฿ะ  เกาอ้ี  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพ์
ส าเนา  เครื่องคอมพิวเตอร์  กระดาษ  ปากกา  เครื่องปรับอากาศ  การกอสรางอาคารส านักงาน  การ
กอสรางหองประชุม  หรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

6.วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
          เพ่ือน านโยบายผูบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุมจังหวัด และจังหวัดไปสูการ
ปฏิบัติตอไป เทศบาลต าบลสบปราบไดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)   
เพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของต าบลสบปราบในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 การพัฒนาทองถิ่น  ใหเทศบาลต าบลสบปราบเป็นเมืองนาอยู  สวยงาม  สะอาด  มีความ
สะดวกสบายและสงบสุข 
ปณิธานของเทศบาลต าบลสบปราบ 
           “มุงสรางสรรค์ผลงาน    บริการที่ยอดเยี่ยม    คุณภาพตองเฉียบ    เพียบพรอมดวยคุณธรรม 
นอมน าเศรษฐกิจพอเพียง    หลีกเลี่ยงอบายมุข    เนนอยูดีมีสุข    ขจัดความทุกข์ของปวงชน” 
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาปรับปรุง ระบบการบริการสาธารณะตาง ๆ และโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทั่วถึง      
ทุกหมูบาน 
 ๒. พัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการบริการประชาชนและการ
มีสวนรวมของประชาชน การแกไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก 
 ๓. สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ภิกษุ สามเณร ทุกระดับใหเรียนรูทั้งในระบบ และ
นอกระบบ 
 ๔. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได รวมทั้ง
สงเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาทองถิ่น 
 ๕. พัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานใหไดมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีโรคติดตอ 
 ๗. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคูชุมชนแบบยั่งยืน 
 



 

 
 
 
 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กวา้ง ๒.1๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๓๐,๗๐๐  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายชาติ  หลีตา ถึงสวนนายเพชร สะดวกในการสัญจร ยาว 40 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 84 ตร.ม. ของประชาชน ความสะดวก

ปกุปกิ  หมู่ 1 ต.สบปราบ ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๒ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กว้าง 3 ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๕,๗๐๐  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางสุข  สิบต๊ะ  หมู่ 1 สะดวกในการสัญจร ยาว 5.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ของประชาชน ความสะดวก

ต.สบปราบ กวา่ 16.50 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๓ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๓ ม. 35,600  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายณรงค์  ตุ่นวนั  หมู่  8 สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑๐ ม. ยาว 33 ม. หรือ ของประชาชน ความสะดวก

ต.สบปราบ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 99 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บา้รุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า  รางระบายน้้า

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต้าบลสบปราบ  จังหวัดล้าปาง

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล้าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ

ผ.01 

๔๕



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๔ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๓ ม. 231,200  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายมลเทยีน อยู่แดง บา้นเลขที่ สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑5 ม. ยาว ๑60 ม. หรือ ของประชาชน ความสะดวก

๒๗๓/๕ หมู่ ๑๓ ต.สบปราบ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 480 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๕ ก่อสร้างถนน คสล. ข้างล าหว้ย เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 170,000  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สมัยหลังบา้นนายจรัญ  มูลน้อย สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑๐ ม. ยาว 108 ม. หรือ ของประชาชน ความสะดวก

หมู่ 3 ต.สบปราบ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 432 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับหวั ในการสัญจร

สะพานและถมดินลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ  0.25 ม.

๖ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.6๐ ม. 7,700  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ร้านมอเตอร์ไซต์นายเดช (หน้า สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หรือ ของประชาชน ความสะดวก

ตลาดบา้นหล่าย)  หมู่  13 มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 24 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ต.สบปราบ ในการสัญจร

๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยฟาร์มไก่ เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. 489,500  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถึงหว้ยฮ่องปุ๊  หมู่ 13 ต.สบปราบ สะดวกในการสัญจร ยาว  280  ม.  หนา  0.10  ม ของประชาชน ความสะดวก

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  980  ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๔๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๘ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กวา้ง ๓.50 ม. หนา ๐.๑๐ ม. 13,600  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายเจริญ  สะเปาวงค์  หมู่ 13 สะดวกในการสัญจร ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ของประชาชน ความสะดวก

ต.สบปราบ 42 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๙ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา ๐.๑๐ ม. 49,000  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายวฒันา  บญุช่วย (อ้ายด า) สะดวกในการสัญจร ยาว 25 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ของประชาชน ความสะดวก

หมู่  14  ต.สบปราบ และถมดินปรับระดับ 4 ม. หนา 0.10 ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ยาว 25 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ในการสัญจร

๑๐ ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง กวา้ง 4 ม. หนา 0.30 ม. 111,400  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

รองสนั่น ถึงหนองเย็น  หมู่ 1 สะดวกในการสัญจร ยาว 311 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ของประชาชน ความสะดวก

ต.สบปราบ กวา่ 1,244  ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๑๑ ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง กวา้ง 4 ม. หนา 0.20 ม. 86,000  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางเรียม  กัลยา  บา้ยเลขที่ 137/1 สะดวกในการสัญจร ยาว 178 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ของประชาชน ความสะดวก

หมู่ 14 ต.สบปราบ กวา่ 712  ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๑๒ ขยายผิวจราจร คสล. บริเวณ เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจรสองข้างทางหนา 36,000  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้างบา้นนายมูล  ชุมภ ูบา้นเลขที่ สะดวกในการสัญจร ๐.๑๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ในการสัญจร

๕๔ หมู่ ๑ ต.สบปราบ ไม่น้อยกวา่ ๙๑ ตร.ม. ได้รับความสะดวก

๔๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๑๓ ขยายผิวจราจรหน้าบา้นนายค า มาเรือน เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร คสล. หนา  0.10  ม. 32,400  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ 1 ต.สบปราบ สะดวกในการสัญจร ยาว  64  ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย. ของประชาชน ความสะดวก

กวา่ 90.32 ตร.ม ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๑๔ ขยายผิวจราจร คสล. สองข้างทาง เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.10 ม. 65,300  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าบา้นนายฉัตรชัย ต๊ะคิงษา ถึง สะดวกในการสัญจร ยาว 130 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ของประชาชน ความสะดวก

ถนนพหลโยธนิ หมู่ 8 ต.สบปราบ 190  ตร.ม. ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

๑๕ ขยายผิวจราจรสองข้างทางบริเวณหวัสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร ยาว 106 ม. หนา ๓๘,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้ามล าหว้ยสมัยหลังส านักงานเทศบาล สะดวกในการสัญจร 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 106 ตรม. ประชาชนได้รับ สะดวกในการสัญจร

ต าบลสบปราบ หมู่ 3 ต.สบปราบ ความสะดวกในการ ไปมา

สัญจร

๑๖ ขยายผิวจราจรสองข้างทางหน้า เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร หนา  0.10  ม. 132,000  -  -  - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สวนนายศรีจันทร์  ด้วงเขียว สะดวกในการสัญจร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. ของประชาชน ความสะดวก

หมู่ 14 ต.สบปราบ ได้รับความสะดวก ในการสัญจร

(หน้าสวนผู้ใหญ)่ ในการสัญจร

๔๘



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๑๗ วางทอ่ระบายน้ าพร้อมถมลูกรังบริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง วางท่อระบายน้ า Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๙ เมตร 95,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างบา้นนางสายพนิ ดวงหมื่น ในฤดูฝน พร้อมถมดินลูกรัง และเรียงหินป้องกันต่ิงพงั น้ าทว่มขัง

 หมู่ ๑ ต.สบปราบ (หลังนิ่มซ่ีเส็ง สุดซอย) ยาว ๑๐ เมตร

๑๘ วางทอ่ระบายน้ าพร้อมขยายผิว เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดØ ๐.4๐ ม. 349,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

จราจรหน้าบา้นนายบญุธรรม ในฤดูฝน รวมความยาวทางระบายน้ า 160 ม. น้ าทว่มขัง

บญุยืน บา้นเลขที่ 76 หมู่ 3 พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรสองข้าง

ต.สบปราบ (ทางไปบา้นแพะ) หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 181 ตร.ม.

๑๙ วางทอ่บริเวณข้างบา้นครูยุวดี เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง วางทอ่ ขนาด Ø ๐.4๐ ม. 50,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หมู่ 3 ต.สบปราบ (ข้างตลาดนัดใหม่) ในฤดูฝน จ านวน  10  ทอ่น  และวางทอ่ น้ าทว่มขัง

ขนาด Ø ๐.3๐ ม. จ านวน 5 ทอ่น

๒๐ วางทอ่ระบายน้ าสายล าเหมือง เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดØ ๐.๖๐ ม. 250,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ภายในชุมชนสบเรียงหมู่ ๗ ต.สบปราบ ในฤดูฝน พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด ๑.๑๕ x ๑.๓๐ ม. น้ าทว่มขัง

รวมความยาวทางระบาย ๒๓๘ ม. พร้อม

๔๙



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
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โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๒๑ วางทอ่ระบายน้ าพร้อมถมลูกรังบริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้ า Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๑๐ เมตร 300,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ด้านหลังศาลาร่วมใจผู้สูงอายุ ในฤดูฝน พร้อมบอ่พกั ๑๐ บอ่ น้ าทว่มขัง

 ชุมชนบา้นสบเรียงหมู่ ๗ ต.สบปราบ

๒๒ ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ขนาด 193,600  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างบา้นนายค่าย  นิลใจ  หมู่ 8 กวา้ง 2.70 ม. สูง 2.40 ม. น้ าทว่มขัง

ต.สบปราบ ยาว 5 ม.

๒๓ วางทอ่ระบายน้ า คสล. ข้างบา้น เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร 148,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

นายสมบรูณ์ ยาสมุทร หมู่ ๑๔  พร้อมบอ่พกัยาว ๕๗ เมตร น้ าทว่มขัง

ต.สบปราบ

๒๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ า คสล. ยาว ๕8 ม. 135,200  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างบา้นนายสวสัด์ิ  สุดใจ ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.4๐ ม. น้ าทว่มขัง

บา้นเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ (หลังนิ่มซ่ีเส็ง)

๒๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ า คสล. ยาว ๓๑ ม. 80,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างบา้นนายจรูญ  แก่นจันทร์ ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๓๐ ม. น้ าทว่มขัง

บา้นเลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑ (หลังนิ่มซ่ีเส็ง)

๕๐



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
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โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๒๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 127000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนายสรวง  สีค าดี  หมู่ ๑ ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.30 ม. น้ าทว่มขัง

ต.สบปราบ (หลังนิ่มซ่ีเส็ง) ยาว 49.50  ม.

๒๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ขนาด 91,300  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนายโสภณ ต๊ะคิงษา กวา้ง 0.40 ม.ลึกเฉล่ีย 0.44 ม. น้ าทว่มขัง

หมู่ 1 ต.สบปราบ ยาว 42 ม.

๒๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 396,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นอาจารย์ทั่น  ตากัน  ถึง ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. น้ าทว่มขัง

หว้ยร่องปว๋ย ซอยบา้นนายธนกร  ยาว 85 ม. และวา่งทอ่ระบายน้ า

วงค์สืบ  หมู่ 2 ต.สบปราบ คสลØ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 

97 ม.

๒๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กวา้ง 210,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนายไว  ตุ้ยเขียว เลขที่ ๒๗๙ ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๓๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

 หมู่ ๒ ต.สบปราบ ๓๗ ม. และรางระบายน้ า คสล.

กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม.

ยาว ๔๑.๕๐ ม.

๕๑
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วัตถุประสงค์ที่

๓๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 480,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนายประสิทธิ ์ขัดทะเสมา ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. น้ าทว่มขัง

บา้นเลขที่ ๙๑/๑ ถึงล าหว้ยแม่สมัย ยาว ๑๕๑ ม. และวางท่อระบายน้ า

หมู่ ๓ ต.สบปราบ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.

ยาวรวม ๒๕ ม.

๓๑ ก่อสร้างร่องน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างร่องน้ า คสล. ยาว 94 ม. 35,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หลังเทศบาลต าบลสบปราบถึง ในฤดูฝน น้ าทว่มขัง

ล าหว้ยสมัย  หมู่ 3 ต.สบปราบ

๓๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 65,200  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างบา้นนางศรัญยา  สุภาติ  หมู่ 8 ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.4๐ ม. น้ าทว่มขัง

ต.สบปราบ ยาว 30 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน  18  ท่อน

๓๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 143,100  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ขยายผิวจราจรซอยบา้นนายเล็ด ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.37 ม. น้ าทว่มขัง

ปนิตา  หมู่ 13 ต.สบปราบ ยาว 65 ม. พร้อมขยายผิวจราจร

คสล. หนา 0.10 ม. มีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กวา่ 46 ตร.ม.

๕๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๓๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หน้าบา้น เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 200,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

นางแก้ว  ประมวลทรัพย์ บา้น ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

เลขที่ ๒๔๓ หมู่ ๑๔ ต.สบปราบ ๗๐ ม. พร้อมวางทอ่ระบายน้ า

Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๕ เมตร

๓๕ ก่อสร้างสะพานข้ามล าหว้ยร่องปว๋ย เพื่อประชาชนได้รับความ กอ่สร้างสะพานข้ามล าห้วยร่องป๋วย 1,500,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้างบา้นนายธนากร วงค์สืบ สะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๗ ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ที่ ๒ ต าบลสบปราบ ยาว ๑๒ ม. (ไม่มีทางเทา้) ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๓๖ ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามหว้ยแม่ทก เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน คสล. กวา้ง 5 เมตร 1,200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ อบจ.ล าปาง

ระหวา่ง หมู่ 3 - หมู่ 4 สะดวกในการสัญจร ยาว 20 เมตร (งบ อบจ.) ประชาชนได้รับ ความสะดวก

ต าบลสบปราบ ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๓๗ ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงบริเวณ เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและแก้ไข ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 175,000  -  -  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ปอ้งกันการ กองช่าง

หว้ยแม่เรียง หมู่ ๗ ต.สบปราบ ปญัหาน้ าทว่มในฤดูฝน ยาว  ๕๐ ม. เกิดน้ าทว่ม

ในช่วงฤดูฝน

๓๘ ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงบริเวณ เพื่อปอ้งกันตล่ิงสระโทกแม่วงั ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 6,000,000  -  -  - ไมม่กีารกดัเซาะ ลดปญัหา

รอบสระโทกแม่วงั 3 ด้าน พงัทลาย ยาวรวม 775 เมตร (ขอรับสนบัสนนุ พังทลายของ การกัดเซาะ

หมู่ ๑๔ ต.สบปราบ จากหนว่ยงานอื่น) ตล่ิง พงัทลายของตล่ิง

๕๓



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๓๙ ขุดลอกหว้ยฮ่องปุ๊  จ านวน  2 ช่วงระยะ เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้ง และ ชว่งที่ 1  ขนาดกว้าง  6  ม.  ยาว 103,500  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ 8 ต.สบปราบ อุทกภยั 120  ลึก  1  ม.  ประชาชนมีน้ าใช้ ใช้ในฤดูแล้ง

ชว่งที่ 2  ขนาดกว้าง  5  ม.  ยาว อย่างพอเพยีง

500  ลึก  1  ม.  รวมปริมตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่  3,220  ลบ.ม.

๔๐ ขยายผิวจราจรหน้าสวนสาธารณะโทกแม่วงั เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร ยาว 128 ม. หนา ๙๗,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 14 ต า.สบปราบ สะดวกในการสัญจร 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 277 ตรม. ประชาชนได้รับ สะดวกในการสัญจร

ความสะดวกในการ ไปมา

สัญจร

๔๑ ขยายผิวจราจรสองข้างทางหน้าบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร ยาว 148 ม. หนา ๕๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายส่วน ปนิตา หมู่ 3 ต.สบปราบ สะดวกในการสัญจร 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 142 ตรม. ประชาชนได้รับ สะดวกในการสัญจร

ความสะดวกในการ ไปมา

สัญจร

๔๒ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กวา้ง 2.70 ม. หนา ๐.๑๐ ม.  -  - 30,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางวรวรรณ  สุภาพร  บา้นเลขที่ สะดวกในการสัญจร ยาว 30 ม.  หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 81 ตร.ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

168/1  หมู่  14  ต.สบปราบ ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๕๔



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๔๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ขนาด  -  - 193,500  - ไมม่ยี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนางจันทร์ขาว ต๊ะคิงษา กวา้ง 0.40 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. น้ าทว่มขัง

เลขที่ 47 หมู่ 1 ต.สบปราบ ยาว 50 ม.

๔๔ ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 ม.  -  - 150,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ครูจินดา เวชโช หมู่ 3 ต.สบปราบ สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑๐ ม. ยาว 92 ม. หรือ ประชาชนได้รับ ความสะดวก

มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 276 ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

และถนนลูกรัง  หนา  0.20 ม. สัญจร

กวา้ง 3 ม. ยาว 131 ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 393 ตร.ม.

๔๕ ก่อสร้างถนนลูกรังต่อซอยบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนนลูกรัง กวา้ง 3 ม. หนา 0.30 ม.  -  - 91,300  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายมลเทยีน  อยู่แดง ถึงถนน สะดวกในการสัญจร ยาว 340 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ประชาชนได้รับ ความสะดวก

สายหนองแอ่ง  หมู่ 13 ต.สบปราบ กวา่ 1,020  ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๔๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  - 170,000  - ไมม่ีน่้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

บา้นนายเจริญ นันทวชิัย ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. น้ าทว่มขัง

หมู่ ๓ ต.สบปราบ ยาว ๕๙ ม. และวางทอ่ระบายน้ า

(สุดซอยสบทกทศิเหนือ) คสล. Ø ๐.๔๐ ม.  จ านวน ๕ ท่อน

๕๕



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๔๗ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.70 ม.  -  - 78,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายวนิัย  สายแจ้  หมู่ 7 ต.สบปราบ สะดวกในการสัญจร หนา ๐.๑๐ ม. ยาว 82 ม. หรือ ประชาชนได้รับ ความสะดวก

มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 221.40 ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๔๘ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบา้นนายรวง เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม.  -  - 275,300  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะเปาวงศ์ บา้นเลขที่ ๒๗๑ หมู่ ๑๓ สะดวกในการสัญจร ยาว ๒๗๐ ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ ประชาชนได้รับ ความสะดวก

ต.สบปราบ ๘๑๐ ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๔๙ ก่อสร้างถนน คสล.เรียบแม่น้ าวงั เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา ๐.๑5 ม.  -  - ๙๖๖,๖๐๐  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโรงสูบน้ าการประปาถึง สะดวกในการสัญจร ยาว 486 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ประชาชนได้รับ ความสะดวก

โรงสูบน้ าพลังงานไฟฟา้  หมู่ 2 กวา่ 1,944 ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๕๐ ขยายผิวจราจร คสล. สองข้างทาง เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร หนา  0.10  ม.  -  - 59,300  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าบา้นนายสวสัด์ิ  เขียวถา สะดวกในการสัญจร ยาว  145  ม.  หรือมีพื้นที่ ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ 13 ต.สบปราบ ไม่น้อยกวา่ 172.55  ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๕๑ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๓ ม.  -  - 300,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้างสวนสาธารณะโทกแม่วงั สะดวกในการสัญจร ยาว 272 ม. หนา ๐.๑๐ ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ ๑๔ ต.สบปราบ  หรือมีพืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๕๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
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โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๕๒ ก่อสร้างเขื่อนตล่ิงปอ้งกันริมหว้ย เพื่อแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง  -  -  - 932,000 ไมม่กีารกดัเซาะ ลดปญัหา กองช่าง

ร่องปว๋ยบริเวณหลังวดัหลวง พงัทลายของตล่ิง  ยาว ๒๓๓ ม. พังทลายของตล่ิง การกัดเซาะ

สบปราบ หมู่ ๒ ต.สบปราบ พงัทลายของตล่ิง

๕๓ ขยายผิวจราจรหน้าบา้นนางบญุญรัตน์ เพื่อประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจร หนา  0.10  ม.  -  - 56,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

วงศ์นันชัย  บา้นเลขที่ 152 สะดวกในการสัญจร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 155 ตร.ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ 14 ต.สบปราบ ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๕๔ ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  - ๑๓๐,๐๐๐  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายประยูร  ศรีสุวรรณ 146/1 ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๓๐ ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ 14 ต.สบปราบ (บา้นอ้ายหวนิ) ยาว ๕๑ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า ความสะดวกในการ ในการสัญจร

Ø ๐.๓๐ ม. จ านวน ๑ ทอ่น สัญจร

๕๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้าง เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  -  - 296,000  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

บา้นนายเนตร วงศ์ทา บา้นเลขที่ ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

๒๐๐ หมู่ ๑๔ ต.สบปราบ ๗๗ ม. พร้อมวางทอ่ระบายน้ า

Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน ๓ เมตร

๕๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๕๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  - 125,000  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ข้างศูนย์เด็กเล็กถึงบา้นนายมิตร ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๓๐ ม. น้ าทว่มขัง

อินตาค า หมู่ ๑ ต.สบปราบ ยาว ๕๑ ม.

๕๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  -  - 120,000  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนางทองสุข  น้อยพยัคฆ์ ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

บา้นเลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๑๔ ๓๐ ม. พร้อมวางทอ่ซีเมนต์ใยหนิ

ต.สบปราบ Ø ๐.๓๐ ม. จ านวน ๔ เมตร

๕๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  -  - 918,000  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นนางวไิลลักษณ์ ศรีเครือแก้ว ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

บา้นเลขที่ ๑๙๓/๑ หมู่ ๑๔ ต.สบปราบ ๓๒๘ ม. 

๕๙ ก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อประชาชนได้รับความ กอ่สร้างสะพานข้ามล าห้วยร่องป๋วย  -  - 1,500,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามล าหว้ยร่องปว๋ย บริเวณข้างบา้น สะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๗ ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

นายสมสิทธิ ์เตชะ หมู่ที่ ๒ ต.สบปราบ ยาว ๑๒ ม. (ไม่มีทางเทา้) ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๖๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  -  - 150,000  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

ซอยบา้นนายก้ า  สิบต๊ะ บา้นเลขที่ ๑๗ ในฤดูฝน กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๒๐ ม. น้ าทว่มขัง

หมู่ ๑ ต.สบปราบ ยาว ๕๕ ม.

๕๘



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๖๑ ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล.ขนาด  -  - 232,400  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หว้ยร่องปว๋ยหลังศาลพอ่ปู่ ขังในฤดูฝน กวา้ง 2.70 ม. สูง 2.40 ม. ยาว ประชาชนได้รับ ความสะดวก

 หมู่ ๒ ต.สบปราบ 6 ม. ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๖๒ ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามหว้ยร่องปว๋ย เพื่อประชาชนได้รับความ กอ่สร้างสะพานข้ามล าห้วยร่องป๋วย  -  - 419,600  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหลังบา้นนายจรูญ พฒุค า สะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๕ ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

หมู่ ๒ ต.สบปราบ ยาว ๘ ม. (ไม่มีทางเทา้) ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๖๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าบา้น เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  - 221,900  - ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

นางรุ่งนภา  ถึงศูนย์ อสม. บา้นหล่าย ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.44 ม. น้ าทว่มขัง

หมู่ ๑ ต.สบปราบ ยาว 102 ม.

๖๔ ขุดลอกสระเก็บน้ าโทกแม่วงั หมู่ ๑๔ เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้ง และ ขุดลอกสระเก็บน้ าโทกแม่วัง หมู ่๑๔  -  - 283,000  - ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

อุทกภยั ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๗๗๕ ม. ลึก (อุดหนุน ประชาชนมนี้ า ใช้ในฤดูแล้ง

๑.๘๐ ม.และขดุลอกล าหว้ยร่องป๋วย เฉพาะกิจ) ใช้ อย่างพอเพยีง

ขนาดกวา้ง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ลึก 

๑.๕๐ ม. มีปริมาตรดินขุด ๗,๘๐๐ ลบม.

๖๕ ก่อสร้างฝาย คสล.บริเวณล าหว้ย เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างฝาย คสล. ยาว ๑๕ ม. 500,000 ไมม่นี้ าท่วมขงั ปอ้งกันการ กองช่าง

แม่สมัย - ทุ่งสูง หมู่ ๓ ต.สบปราบ ในฤดูฝน เกิดน้ าทว่ม

ในช่วงฤดูฝน

๕๙



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๖๖ งานปรับปรุงสนามฟตุบอลภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ ถมดิน หนา 0.20 ม. กว้าง 45 ม.  -  - ๔๔๐,๐๐๐  - มสีนามฟุตบอล ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง

สวนสาธารณะโทกแม่วงั  หมู่ 14 ในการพกัผ่อนหย่อนใจและ ยาว 65 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ใช้งานได้ดี พกัผ่อนหย่อนใจและ

ต.สบปราบ ออกก าลังกาย 2,925  ตร.ม. พร้อมปลูกหญ้า ออกก าลังกาย

๖๗ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น เพื่อประชาชนได้รับความ ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม.  -  - 44,000  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางชุมพร  ตาลาน  หมู่ 14 สะดวกในการสัญจร ยาว ๔0 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒0 ตร.ม. ประชาชนได้รับ ความสะดวก

 ต.สบปราบ ความสะดวกในการ ในการสัญจร

สัญจร

๖๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  -  -  - 1,875,000 ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

หน้าบา้นผู้ใหญ่คมสันต์ ชะระ ถึง ในฤดูฝน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. ยาว น้ าทว่มขัง

แม่น้ าวงั หมู่ ๑๓ ต.สบปราบ ๔๙๐ ม. 

๖๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ต้ังแต่ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  -  - 1,031,500 ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

บา้นนายสนั่น  สุดใจ ถึงบา้น ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.4๐ ม. น้ าทว่มขัง

นางน้อย  เปยีงวนั  หมู่ 8 ยาว 474 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

ต.สบปราบ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม 12 ม.

๗๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด  -  -  - 900,000 ไมม่นี้ าท่วมขงั ลดปญัหาการเกิด กองช่าง

โรงสีนายประพนัธ ์ถึงล าหว้ยสมัย ในฤดูฝน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ ม. น้ าทว่มขัง

(สะพานสบเรียงด้านทศิตะวนัตก) ยาว 310 ม. และวางท่อระบายน้ า

หมู่ ๓ ต.สบปราบ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จ านวน 14 ทอ่น

๖๐



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ที่

๗๑ ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมหว้ยร่องปว๋ย เพื่อแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิง ยาว ๖๕๐ ม.  -  -  - 2,600,000 ไมม่กีารกดัเซาะ ลดปญัหา กองช่าง

บริเวณสะพานตลาดสดเทศบาล พงัทลายของตล่ิง พังทลายของตล่ิง การกัดเซาะ

ถึงสระเก็บน้ าโทกแม่วงั หมู่ ๑๔ พงัทลายของตล่ิง

๗๒ ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมหว้ย เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและแก้ไข ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง  -  -  - 400,000 ไมม่กีารกดัเซาะ ลดปญัหา กองช่าง

ร่องปว๋ยบริเวณหลังศาลพอ่ปู่ ปญัหาน้ าทว่มในฤดูฝน ยาว  ๑๐๐ ม. พังทลายของตล่ิง การกัดเซาะ

ดอยเงิน หมู่ ๒ ต.สบปราบ พงัทลายของตล่ิง

๖๑



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)
๑ ปรับปรุงศูนย์ อสม.บา้นหล่าย เพื่อเปน็ศูนย์รวมใจให้ ปรับปรุงศูนย์ อสม.บา้นหล่ายหมู่ 1 75,000  -  -  - มศูีนย ๋อสม. ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

หมู่ 1 ต.สบปราบ ประชาชนท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมเทลาน คสล. หนา0.10 ม. ใช้งานได้ดี ส าหรับจัดกิจกรรมหมู่บา้น

มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 63 ตรม. บริเวณ อย่างเพยีงพอ
ด้านหน้าศูนย์ อสม.

๒ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ เพื่อเปน็ศูนย์รวมใจให้ ก่อสร้างอาคาร 297,500  -  -  - มอีาคารอเนก ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

ศูนย์ปฏบิติัการชุมชนบา้นสบทก ประชาชนท ากิจกรรมต่าง ๆ อเนกประสงค์ กวา้ง ประสงค์ใช้งาน ส าหรับจัดกิจกรรมหมู่บา้น

หมู่ ๓ ต.สบปราบ ๓.๕๐ ม. ยาว ๘.๕๐ ม. ได้ดี อย่างเพยีงพอ

จ านวน ๑ หลัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.2  การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 

๖๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๓ ก่อสร้างก าแพงกันดินข้างบา้น เพื่อปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าวงั ก าแพงกันดิน ขนาดยาว 50 ม. 85,000  -  -  - ไม่มีการกัดเซาะ ลดปัญหาการกัดเซาะ กองช่าง

อาจารย์สนั่น หมู่ 1 ต.สบปราบ พงัทลาย  สูง 1 ม. พังทลายของ พงัทลายของตล่ิง

ตล่ิง

๔ ก่อสร้างลาน คสล. ข้างศูนย์ปฏบิติัการ ใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกวา้ง 131,700  -  -  - มลีาน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ชุมชนบา้นหล่าย  หมู่ 1 ต.สบปราบ สะดวกในการจัดท า 9 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.10 ม. ใช้งานได้ดี ในการจัดท ากจิกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 378 ตร.ม. ต่าง ๆ

๕ ก่อสร้างหอ้งน้ าภายในปา่ช้าชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างหอ้งน้ าขนาดกวา้ง 130,000  -  -  - มีห้องน้ าใช้งาน ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ กองช่าง

บา้นสบทก  หมู่ 3 ต.สบปราบ แก่ประชาชน 2 ม. ยาว 5 ม. จ านวน 1 หลัง ได้ดี ความสะดวก

๖ ก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชน เพื่อเปน็ศูนย์รวมใจให้ กอ่สร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 59,000  -  -  - มศีาลาประชา ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

บา้นสบเรียง  หมู่ 7 ต.สบปราบ ประชาชนท ากิจกรรมต่าง ๆ 6 ม. ยาว 6.40 ม.จ านวน 1 หลัง คมชุมชนสบ ส าหรับจัดกิจกรรมหมู่บา้น

เรียง อย่างเพยีงพอ

๗ ก่อสร้างหลังคาเวทสีวนสาธารณะ เพื่อปอ้งกันแดดและฝนใน ก่อสร้างหลังคาเวท ีจ านวน 1 หลัง 500,000  -  -  - มหีลังคาเวที ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

โทกแม่วงั  หมู่ 14 ต.สบปราบ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สวนสาธารณะ ส าหรับจัดกิจกรรมอย่าง

โทกแมว่ัง เพยีงพอ

8 จัดท าซุ้มปา้ยชุมชน เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาล จัดท าปา้ยชุมชน ขนาดกวา้ง 2,000,000  -  -  - มีซุ้มป้ายชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลมีปา้ย กองช่าง

มีปา้ยชื่อชุมชนที่คงทนถาวร ๖ ม. สูง ๕ ม. จ านวน ๘ ปา้ย บอกชื่อชุมชนที่คงทนถาวร

และชัดเจน ปา้ยละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และชัดเจน

๖๓



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลพอ่ปู่ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างโครงเหล็กลวดตาข่าย ๙๕,๐๐๐  -  -  - มีโครงเหล็กลวด ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง

พร้อมจัดท าตาข่ายโครงเหล็กกั้น ในการพกัผ่อนหย่อนใจและ  ขนาด กวา้ง 12 ม.ยาว 3 ม. ตาข่ายใช้งานได้ดี ส าหรับจัดกิจกรรม

บริเวณทศิใต้ติดถนนบริเวณศาล ที่ออกก าลังกาย จ านวน 1 ชุด และเสาไฟฟา้ 

พอ่ปู่ และอุปกรณ์ส่องสวา่งบริเวณ พร้อมไฟส่องสวา่ง

ภายในสนามกีฬาศาลพอ่ปู่ หมู่ 2

๑๐ ก่อสร้างลาน คสล. ข้างศูนย์ปฏบิติัการ ใหป้ระชาชนได้รับความ กอ่สร้างลาน คสล. หนา  0.10  ม.  -  - 140,000  - มลีาน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ชุมชนสบปราบเหนือ (หน้าวดัหลวง) สะดวกในการจัดท า หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 220 ตร.ม. ใช้งานได้ดี ในการจัดท ากจิกรรม

หมู่ 2 ต.สบปราบ กิจกรรมต่าง ๆ ต่าง ๆ

๑๑ ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้าน ใหป้ระชาชนได้รับความ กอ่สร้างลาน คสล. หนา  0.10  ม.  -  - 235,000  - มลีาน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หลังศูนย์ปฏบิติัการชุมชน สะดวกในการจัดท า หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 506 ตร.ม. ใช้งานได้ดี ในการจัดท ากจิกรรม

สบปราบใต้ หมู่ 14 ต.สบปราบ กิจกรรมต่าง ๆ ต่าง ๆ

๑๒ ปรับภมูิทศัน์บริเวณโทกแม่วงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีสถานที่ ท าลาน คสล.ขนาด 4 ม.  -  -  - 2,600,000 มลีาน คสล. ประชาชนได้มสีถาน กองช่าง

หมู่ที่ 14 ต.สบปราบ พกัผ่อนหย่อนใจและมี หนา 0.15 ม. ยาว 430 ม. (อดุหนุนเฉพาะกจิ) ใช้งานได้ดี ที่ประกอบกิจกรรม

สถานที่ออกก าลังกาย หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,720 ตร.ม.

๖๔



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๓ ก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าวงั เพื่อปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าวงั เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าวงั  -  -  - 15,000,000 ไม่มีการกัดเซาะ ลดปัญหาการกัดเซาะ กองช่าง

บา้นหล่ายเหนือพฒันา หมู่ ๑๓ ถึง พงัทลาย ความยาว ๖๙๖ เมตร (อุดหนุน พังทลายของตล่ิง พงัทลายของตล่ิง

สะพานบา้นหล่าย หมู่ ๑ ต.สบปราบ จ านวน ๑ แหง่ เฉพาะกิจ)

๑๔ ก่อสร้างประตูบานม้วนศาลาปา่ช้า เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินสูญหาย ประตูบานม้วน ขนาดกวา้ง ๕ ม.  -  -  - 99,000 มปีระตูมว่นใช้ ป้องกันทรัพย์สินภายใน กองช่าง

บา้นหล่าย หมู่ ๑ ต.สบปราบ สูง ๒.๙๐ ม. จ านวน ๓ บาน งานได้ดี ศาลาปา่ช้า

ประตูบานมว้นขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.

สูง ๒.๙๐ ม. จ านวน ๑ บาน

๑๕ โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ บ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองส่งน้ า ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - มีแหล่งน้ าส าหรับ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

ติดต้ังเคร่ืองส่งและท่อส่งน้ าเพื่อใช้ส าหรับ หน้าที่ในการปอ้งกันและ และทอ่ส่งน้ า แกไ้ขปัญหา สะดวกในการรับความช่วย กองช่าง

ปอ้งกันและแก้ปญัหาสาธารณภยั แก้ไขปัญหาสาธาณภัยในเขตพืน้ที่ สาธารณภยั เหลือในการแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณภยัได้
รวดเร็วและทันท่วงที

๖๕



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 5 ต้น 97,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

นายจรูญ  พฒุค า  หมู่ ๒ (ช่วงที่ 1) ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 200 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 20๐ ม.

๒ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 8 ต้น 151,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยข้างโทกแม่วงั  หมู่ 3 ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 280 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๒8๐ ม.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 

๖๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๓ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 8 ต้น 151,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยบา้นนายแก้ว  พรหมค า ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ ๘  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 300 ม. พาดสายขนาด สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 300 ม.

๔ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 2 ต้น 45,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

บา้นหล่ายเหนือพฒันา ซอยบา้น ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

นายนิคม  นิลใจ  หมู่ ๑๓ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 48 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

ต.สบปราบ ๒๕ ต.มม. ระยะทาง 48 ม.

๕ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 2 ต้น 35,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยบา้นนางกิ่งฟา้  มูลปญัโญ ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่  13  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 40 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 40 ม.

๖ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 8 ต้น 166,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยฟาร์มไก่  หมู่  13 - หมู่ 8 ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 300 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 497 ม.

๖๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๗ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน ๔ ต้น 155,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยหลังตลาดสดเทศบาล ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 14  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง ๓9๐ ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๓9๐ ม.

๘ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่อง ปกัเสาคอนกรีต ขนาด 8 ม. จ านวน 28,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

บา้นนายส าราญ วงค์ษา หมู่ 7 สวา่งมีความปลอดภยัในชีวติ 1 ต้น พาดสาย 50 ต.มม. ระบบ ของพืน้ทีม่แีสง ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ และทรัพย์สิน 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 35 ม. สว่างทัว่ถงึ

พาดสายขนาด 25 ต.มม. ระยะ

ทาง 35 ม.

๙ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะย้านนายมิตรพนม เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่อง ปกัเสาคอนกรีต ขนาด 8 ม. จ านวน 79,000.00  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอด กองช่าง

สุพร ม.14 ถึงสวนสาธารณะโทกแม่วงั สวา่งมีความปลอดภยัในชีวติ 4 ต้น พาดสาย 50 ต.มม. ระบบ ของพืน้ทีม่แีสง ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ และทรัพย์สิน 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 148 ม. สว่างทัว่ถงึ

พาดสายขนาด 25 ต.มม. ระยะ

ทาง 148 ม.

๑๐ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน ๑๐ ต้น  -  - 187,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ถนนหลังส านักงานเทศบาล ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ที่ ๓  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง ๒๙๐ ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๒๙๐ ม.

๖๘



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๑ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร.ขนาด ๘ ม. จ านวน ๑6ต้น  -  - 295,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยหลังวดับา้นหล่าย หมู่ที่ 1 ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 555 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง555 ม.

๑๒ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน ๓ ต้น  -  - 53,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยบา้นนางสุนา  ทนิวงั ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่ ๘  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง ๗๓ ม. พาดสายขนาด สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๗๓ ม.

๑๓ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 6 ต้น  -  -  - 107,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ซอยบา้น พ.ท.ต.ด ารง  กัลยา ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

หมู่  14  ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 178 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 178 ม.

๑๔ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้มีไฟฟา้ ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จ านวน 4 ต้น  -  -  - 79,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

นายจรูญ  พฒุค า  หมู่ ๒ (ช่วงที่ 2) ส่องสวา่งมีความปลอดภยั พาดสาย ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ของพืน้ทีม่แีสง ในชีวติและทรัพย์สิน

ต.สบปราบ ในชีวติและทรัพย์สิน ระยะทาง 140 ม. พาดสายขนาด  สว่างทัว่ถงึ

๒๕ ต.มม. ระยะทาง 140 ม.

๖๙



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพือ่เฉลิมพระเกียรติในวนัส าคัญ ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมส่ีวน ประชาชนมีร่วมใจ ส านักปลัด

เพือ่ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ร่วมในการปลูก ปลูกต้นไม้เฉลิม

ส่ิงแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ร้อยละ 80 พระเกียรติ

แก่ชุมชน

๒ โครงการรณรงค์ใหค้วามรู้และ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนตระหนัก กองสาธารณสุข

ประชาสัมพนัธท์รัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือในการรักษา ต าบลสบปราบ 80 มคีวามรู้ และร่วมมือกันใน และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมอืใน การดูแลทรัพยากร

การดูแลทรัพยา ธรรมชาติ

กรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01 

๗๐



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการตลาดดี รักษส่ิ์งแวดล้อม เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษ์ ตลาดสดเทศบาลต าบลสบปราบ 20,000  - 20,000 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ตลาดสดมีกิจกรรม กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมในตลาด ผู้มาใช้บริการ อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษา ปลูกหญ้าแฝกบริเวณ 10,000  - 10,000 10,000 การพังทลาย การพงัทลายของตล่ิง ส านักปลัด

ปอ้งกันตล่ิงพงัตามแนวทาง ส่ิงแวดล้อมและปอ้งกันการพงั ตล่ิงริมล าคลอง ของตล่ิงลดลง น้อยลง

พระราชด าริ ทลายของดิน ล าหว้ย ในเขตเทศบาล ร้อยละ 10

๓ โครงการรณรงค์แก้ไขปญัหา เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา พื้นที่เขตเทศบาลต าบล 20,000 ๑๐,๐๐๐ 20,000 20,000 ปัญหาหมอกควัน ลดการเกิดปญัหา ส านักปลัด

ไฟปา่และหมอกควนั หมอกควนัในเขตพื้นที่เทศบาล สบปราบ ลดลงร้อยละ 10 หมอกควนัในเขต

ต าบลสบปราบ พื้นที่เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.2  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการปอ้งกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01 

๗๑



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     2.2  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการปอ้งกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลต าบล ๓๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีผลผลิต ส านักปลัด

อินทรีย์วตัถุในนาข้าว เพิ่มผลผลิตข้าว สบปราบ จ านวน ๑๐๐ ราย เกษตรกรมผีล ข้าวเพิ่มขึ้น ส านักงานเกษตรฯ

เพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตรกร ผลิตเพิม่ขึน้ เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีความรู้

เร่ืองการปรับปรุง

บ ารุงดิน

๕ โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีรูปแบบในการ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 100,000  - 100,000 100,000 ปัญหาขยะลดลง การบริหารจัดการ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการขยะอย่างมี สบปราบ ร้อยละ 10 ขยะมีประสิทธภิาพ และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธภิาพ และไม่มีขยะตก

ค้างในชุมชน

๗๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     2.2  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการปอ้งกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการวนัผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุในเขตเทศ ผู้สูงอาย,ุประชาชนในเขต 40,000 30,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายมุีกจิกรรม ผู้สูงอายุและ กองสาธารณสุข

บาลต าบลสบปราบมีกิจกรรม เทศบาลต าบลสบปราบ ร่วมกนัและเหน็ ประชาชนที่เข้า และส่ิงแวดล้อม

ท าร่วมกันเพื่อใหชุ้มชน ความส าคัญของ ร่วมเหน็ความ

ตระหนักถึงความส าคัญ ผู้สูง ส าคัญของผู้สูงอายุ

ของผู้สูงอายุ

๒ โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความเขา้ใจ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ 30,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุ่มสตรีจ านวน สตรีมีบทบาท ส านักปลัด

ผู้น าสตรี เกีย่วกบัการเมือง การปกครอง ต าบลสบปราบ จ านวน 100 คน มีความ และมีส่วนร่วม

จิตอาสาท างานใหก้ับสังคม ๑0๐ คน เขา้ใจในการ ในสังคมเพิ่มมากขึน้

ปกครองและมีส่วน

ร่วมกบัสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง  มีภมูิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การรักษาความมั่นคง  การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่7 การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ดีว้ยหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๓ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ร้อยละ 100 ผู้ปว่ยเอดส์ มี ส านักปลัด

ผู้ปว่ยเอดส์  จ านวน ๙ คน เทศบาลต าบลสบปราบ ของผู้ขึ้นทะเบียน เงินเล้ียงชีพ

เอดส์

๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีเงิน ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ จ านวน ๑,265 คน ต าบลสบปราบ อุดหนุนเฉพาะกิจ ผู้สูงอายทุีข่ึน้ เล้ียงชีพ

ทะเบียน

๕ เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพือ่จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้พกิารในเขตเทศบาล ๑,๗๗๖,๐๐๐ ๑,๗๗๖,๐๐๐ ๑,๗๗๖,๐๐๐ ๑,๗๗๖,๐๐๐ ร้อยละ 100 ผู้พกิารมีเงิน ส านักปลัด

ผู้พกิาร จ านวน ๑๘5 คน อุดหนุนเฉพาะกิจ ของผู้พิการที่ เล้ียงชีพ

ขึน้ทะเบียน

๖ โครงการเงินสบทบกองทนุสวสัดิการ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ สบทบกองทนุ  จ านวน 1 เทา่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 คนในชุมชนได้ ส านักปลัด

ชุมชนเทศบาลต าบลสบปราบ แก่ประชาชนในชุมชน ของรายได้จากการออม ของสมาชกิกองทุน รับสวสัดิการ

ของสมาชิกกองทนุ ได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึงและ

อยา่งทัว่ถงึ เกิดความเข้มแข็ง

๗ โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอสบปราบ อ าเภอสบปราบ 4 ต าบล ๕๐,๐๐๐ 15,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ เพื่อบรรเทาทกุข์ผู้ ส านักปลัด

อ าเภอสบปราบ 46 หมู่บา้น ผู้ประสบภัยได้รับ ประสบสาธารณภยั

การบรรเทาทุกข์

๘ โครงการเพิ่มทกัษะการเรียนรู้และ เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปล่ียน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ 300,000  - 300,000 300,000 ผู้สูงอาย ุ100 ผู้สูงอายุสามารถน าความ กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ความคิดกจิกรรมร่วมกนัและเพิ่ม จ านวน ๒๐๐ คน คนมทีักษาะใน รู้จากการศึกษาดูงานมา และส่ิงแวดล้อม
ทกัษะการดูแลตนเอง ดูแลตัวเอง พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ โครงการ "องค์กรปกครอง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง คนยากจนและผู้ยากไร้ ๓๐๐,๐๐๐ 98,000  -  - คนยากจนและ คนยากจนและผู้ยาก ส านักปลัด

ส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัล าปาง หรือซ่อมแซมบา้นใหก้ับ ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ ผู้ยากไร้มีบ้านพัก ไร้มีบา้นพกัอาศัย

ร่วมใจก่อสร้าง ปรับปรุง คนยากจนและด้อย อาศัยทีม่ัน่คง ที่มั่นคงถาวร

หรือซ่อมแซมบา้นใหก้ับ โอกาสในเขตเทศบาล ถาวร

คนยากจน ด้อยโอกาส ต าบลสบปราบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

255๙ - 25๖๑
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อใหเ้ด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 500,000  -  -  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การเรียนการสอนเป็น กองช่าง

อาคารเรียน ในการประกอบการเรียนการสอนและ ต าบลสบปราบ  จ านวน ๑ หลัง มีสภาพใช้งานได้ ไปอยา่งมีประสิทธภิาพ

เพื่อรองรับจ านวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น ดี

๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนม ีสุขภาพร่างกายแขง็แรง นักเรียนมีอาหารเสริม  (นม) 1,197,148 1,120,000 1,197,148 1,197,148 ร้อยละ 100 นักเรียนมีภาวะโภชนา กองการศึกษา

ใหแ้ก่นักเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์ โรงเรียน ด่ืมทกุคน ทกุวนั ของเด็กได้รับ การที่ดี ( 4 โรง 1 ศูนย)์

พฒันาเด็กเล็ก ทต.สบปราบ อาหารเสริมนม

๓ อุดหนุนอาหารกลางวนันักเรียน เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับสารอาหารครบ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 984,000 956,000 984,000 984,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีภาวะ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล ทุกหมูแ่ละมีพฒันาการทัง้ทางด้าน 3  แหง่ ของเด็กได้อาหาร โภชนาการทดีีมี  (3 รร.ในเขต)

ร่างกายและสติปญัญา กลางวัน พฒันาการอยา่งสมวยั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง  มีภมูิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคง  การจัดระเบยีบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        3.2  การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับสารอาหารครบ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 1,412,000 ๑,๓๑๐,๐๐๐ 1,412,000 1,412,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีภาวะ กองการศึกษา

ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนใน ทุกหมูแ่ละมีพฒันาการทัง้ทางด้าน (บา้นหล่าย) ของเด็กได้รับ โภชนาการที่ดี (รร.ท1 บ้านหล่าย)

สังกัดเทศบาล ร่างกายและสติปญัญา อาหารกลางวัน มีพัฒนาการอย่างสมวยั

๕ สนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับสารอาหารครบ เด็กเล็กในศูนย์มีอาหารกลางวนั 380,800 256,000 380,800 380,800 ร้อยละ 100 เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ทุกหมูแ่ละมีพฒันาการทัง้ทางด้าน รับประทานทกุคนทกุวนั ของเด็กได้รับ ร่างกายที่แข็งแรง ศูนย์พฒันาเด็กฯ

ต าบลสบปราบ ร่างกายและสติปญัญา อาหารกลางวัน สมบรูณ์มีพฒันาการ

สมวยั

๖ จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเสริมสร้าง จัดซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์สนามเด็กเล่น 50,000 50,000 50,000 50,000 มอีปุกรณ์สนาม  ได้อุปกรณ์สนามเด็กเล่น กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก ประเภทต่าง ๆ เด็กเล่นใช้งาน  - เด็กเล็กมีการพฒันาการด้านร่างกาย ศูนย์เด็กเล็ก

ต าบลสบปราบ ได้ดี  - เด็กได้ออกก าลังกายพฒันากล้ามเนื้อ

๗ โครงการศิลปะและดนตรี เพื่อให้เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000 4,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ กองการศึกษา

สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั และมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้มีพัฒนาการ ด้านศิลปะและดนตรี ศพด.

ทีดี่ขึน้

๘ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพือ่ปลูดฝังค่านิยมในการรักการอ่านแก่ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000 3,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กนักเรียนมีความสนใจ กองการศึกษา

เด็กและผู้ปกครอง ส่งเสริมสายใยรัก เด็กมพีัฒนาการ และรักการอา่นหนังสือ ศพด.

ครอบครัว ด้านการอา่นดีขึ้น

๗๗
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๙ โครงการพฒันาการทกัษะ เพือ่เตรียมความพร้อมในการเรียน เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4,000 2,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80 เด็กมีความพร้อมในการเรียน กองการศึกษา

วชิาการ (คณิตศาสตร์,ภาษาไทย) คณิตศาสตร์และภาษาไทย เด็กมพีัฒนาการ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ศพด.

เพิม่มากขึน้

๑๐ โครงการหนังสือท ามือหนูท าได้ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000 3,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 เด็กมีจินตนาการและมีความ กองการศึกษา

และความคิดสร้างสรรค์และทกัษะ เด็กมพีัฒนาการ คิดสร้างสรรค์และภูมิใจ ศพด.

ด้านศิลปะ เพิม่มากขึน้ ในผลงานของตนเอง

๑๑ โครงการกินอิ่ม โภชนาการดี เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 6,000 3,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 เด้กมีพฤติกรรมบริโภค กองการศึกษา

สมวยั โภคของเด็ก ใหม้ีภาวะโภชนาการที่ดีขึน้ เด็กมพีฤติกรรม ที่ดีขึ้น ร่างการเจริญเติบโต ศพด.

การบริโภคดีขึน้

๑๒ โครงการกีฬาสีปฐมวยั  -เพื่อใหเ้ด็กมีน้ าใจนักกีฬา เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กรักการออกก าลังกายและมี กองการศึกษา

(ครอบครัวหรรษา) และรักการออกก าลังกาย เด็กมพีัฒนาการ ความสุขในการร่วมกิจกรรม ศพด.

 -เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ด้านสุขภาพดีขึ้น เด็กรักการออกก าลังกายและมี

ในครอบครัว ความสุขในการร่วมกิจกรรม

๑๓ โครงการชุมชนของหนู เพื่อใหเ้ด็กรู้จักชุมชนของตนเองและรู้จัก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5,000  - 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กรู้จักชุมชนของตนเองและมี กองการศึกษา

วธิกีารด าเนินชีวติของคนในชุมชน เด็กได้เรียนรู้ชุม จติส านึกรักบ้านเกดิ ศพด.

ชนมากขึน้

๑๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พฒันา เพื่อรองรับจ านวนนักเรียน อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3,000,000  -  -  - มศูีนยพ์ัฒนา มีอาคารเรียนทีเ่พียงพอ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ที่เพิ่มขึ้น (ศพด.03) จ านวน 1 หลัง เด็กเล็กทีใ่ช้งาน ต่อจ านวนนักเรียน ศพด.

ได้ดี

๗๘
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๑๕ โครงการประสานเสริมสร้าง เพือ่ใหผู้้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมใน จัดอบรมผู้ปกครอง ชุมชน ครู 3,000  - 3,000 3,000 ปัญหาของเด็ก ครูผู้ปกครองชุมชน กองการศึกษา

พฒันาการเด็กเล็ก การพฒันาการจัดการศึกษา ตาม ในการมีส่วนร่วมพฒันาการ เล็กลดลงร้อยละ ได้มส่ีวนร่วมในการคิด ศพด.

เจตนารมณ์ พรบ.การศึกษาแหง่ชาติ ศึกษาและแก้ไขปญัหาของเด็ก 10 แก้ไขปญัหาพฒันา

ในศูนย์พฒันาเด็เล็ก การจัดการศึกษา

๑๖ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ ปลูกหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ 30,000  - 30,000 30,000 สภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม กองการศึกษา

บริเวณศูนย์เด็กเล็ก แวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยเพื้อต่อการ และตกแต่งภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็ก บริเวณศูนยฯ์ ภายนอกที่อบอุน่ สวยงาม เอือ้ต่อ ศพด.

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เล็ก มีความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

และสวยงาม

๑๗ โครงการทศันศึกษาสานสัมพนัธ์ เพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ท า ครูนักเรียนและผู้ปกครองใน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ  ครูนักเรียนและผู้ปกครองจะ กองการศึกษา

ครูนักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครองมีความ ได้มปีฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกนั ศพด.

สร้างทศันคติและสานสัมพนัธ์ที่ดี สัมพันธืทีดี่ต่อ ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้ปกครอง

ที่ดีต่อกัน ครูนักเรียน ได้ใกล้ชิดบุตรหลานมากขึน้

๑๘ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าเยน็แบบต้ังพื้น เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช้ภายใน  -เคร่ืองท าน้ าเย็น 1 เคร่ือง 4,000  -  -  - เคร่ืองท าน้ าเยน็ เพื่อให้ศพด.มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กองการศึกษา

ศพด. ใช้งานได้ดี เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน ศพด.

ชีวติประจ าวนัได้เป็นอย่างดี

๗๙
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๑๙ โครงการถนอมอาหารผลผลิต  - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้วิธีการสงวน เด็กนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80ของ เด็กนักเรียนได้รับความรู้และ กองการศึกษา

ทางการเกษตร คุณค่าโภชนาการของอาหาร เพื่อยดือายุ เด็ก ได้เรียนรู้ น าเอาความรู้ดังกล่าว ร.ร.บ้านหล่ายฮ่องปุ๊

การเกบ็หรือชว่ยให้อาหารมคุีณภาพคงที่ การถนอมอาหาร ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้

โดยวธิ ีการดอง การแช่อิม่ ตากแหง้

การกวน

๒๐ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์  - เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถงึการ เด็กนักเรียน 78 คน ครู 5 คน 27,000 25,000 27,000 27,000 กลุ่มเป้าหมาย 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา

อนุรักษพ์นัธุพ์ชื ได้ร่วมกจิกรรมสถานที่ด าเนินการ ร้อยละ 80 มี ครบตามองค์ประกอบ ร.ร.บา้นวังพร้าว-สบเรียง

 - เพื่อฝึกทกัษะในการขยายพนัธุ์ โรงเรียนวงัพร้าว - สบเรียง ความรู้ด้านการ 2.โรงเรียนได้ร่วมแสดงผลงาน

พชืสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย นร. 90 คน ครู 9 คน เกษตร

 -เพือ่ใหเ้ด็กได้เรียนรู้พืน้ฐานการเกษตร

๒๑ ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ เพื่อจัดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 30,000 20,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 มี นักเรียนมีทักษะด้าน กองการศึกษา

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ใหเ้รียนรู้ ทกัษะทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 90  ได้พฒันาทกัษะการ พัฒนาการทกัษะ วทิยาศาสตร์สูงขึ้น โรงเรียนเทศบาล ๑

เรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์

ดีขึน้

๒๒ โครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนใช้ในการเรียน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 โต๊ะ,เกา้อี้ จ านวน นักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ กองการศึกษา

ได้รับความสะดวกมากขึ้น ๓๐ ชุด 30 ชุด  เพยีงพอกับความต้องการ โรงเรียนเทศบาล ๑

๘๐
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๒๓ ซ่อมบ ารุงรถนักเรียน ซ่อมบ ารุงรถรับ-ส่ง นักเรียนให้อยู่ รถรับ-ส่งนักเรียน 1 คัน 20,000 20,000 20,000 20,000 รถนักเรียนใชง้าน รถนกัเรียนมีอายกุารใช้งาน กองการศึกษา

ในสภาพใชก้ารได้ มอีายกุารใชง้าน ได้ดี ยาวนานและใชก้ารได้ดี โรงเรียนเทศบาล 1

ยาวนาน

๒๔ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬา อปท. นักเรียนที่เปน็ตัวแทนนักกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะด้านกฬีามากขึ้น กองการศึกษา

กีฬา อปท. ร่วมกิจกรรมระดับจังหวดั ระดับภาค ตัวแทนของโรงเรียน ของเด็กมพีัฒนา สามารถน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1

การด้านกฬีาดีขึ้น

๒๕ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพิม่พูนทักษะ ประสบการณ์ตรง นักเรียนชั้น ป.6 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

นอกสถานที่ ด้านทกัษะการด ารงชีวติ เด็กมทีักษะการ ทักษะในการด ารงชีวิต โรงเรียนเทศบาล 1

ด ารงชีวิตดีขึน้

๒๖ โครงการแข่งขันทกัษะ เพื่อเปดิโอกาสใหน้กัเรียนได้แสดง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการทาวชิาการ นักเรียนได้ไปแข่งขันทาง กองการศึกษา

ทางวชิาการ ความสามารถบนเวทีการแข่งขันที่มี และโรงเรียนมี วชิาการ และโรงเรียนได้แสดง โรงเรียนเทศบาล 1

มาตรฐาน สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ มผีลงานทาง ผลงานทางวชิาการ

เกิดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการ

แก่นักเรียน 

๒๗ โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ให้ความส าคัญแก่เด็กซ่ึงเป็น เด็ก,เยาวชน,ในอ าเภอสบปราบ 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 เด็ก เด็กได้แสดงออกและ ได้ท ากิจกรรม กองการศึกษา

อนาคตของชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้กจิกรรม ร่วมกันได้รับความรู้จากกิจกรรม

วันเด็ก  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
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๒๘ โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันา  -เพือ่ใช้จา่ยในการพัฒนาห้องสมุดของ  - นักเรียนจ านวน 340 คนจะได้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องสมุดมีสภาพ เด็กเกดิความสนใจทีจ่ะ กองการศึกษา

หอ้งสมุดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ใช้หอ้งสมุดที่ทนัสมัยขึ้น ใช้งานได้ดีขึน้ เขา้มาใชห้้องสมดุมากขึ้น 

สร้างบรรยากาศที่ดีใหก้ับเด็ก สร้างบรรยากาศที่ดีให้กบัเด็กทีจะ

เพื่อใหเ้ด็กเกิดความสนใจและ เข้ามาศึกษาหาความรู้จากแหล่ง

รักการอ่าน อาหารสมองดังกล่าวได้เป็นอยา่งดี

๒๙ โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต  - เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตให้กบั  -บคุลากรทางการศึกษาและ 9,600 9,600 9,600 9,600 มรีะบบอนิเตอร์ ท าให้มีอนิเตอร์เน็ตใช้ในการปฏิบัติ กองการศึกษา

โรงเรียนระบบ Asymmetric โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นักเรียนในโรงเรียน เน็ตใช้งานได้ดี งาน ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสาร โรงเรียนเทศบาล 1

Digeital Subscriber Line (ADSL) เช่นหนงัสือราชการอิเล็กทรอนกิ

เปน็ต้น

๓๐ โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตระบบ  -บคุลากรทางการศึกษาและ 7,200 7,200 7,200 7,200 มรีะบบอนิเตอร์ ท าให้มีอนิเตอร์เน็ตใช้ในการปฏิบัติ กองการศึกษา

โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity Wireless Fidelity Wi:Fi นักเรียนในโรงเรียน เน็ตใช้งานได้ดี งาน ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสาร โรงเรียนเทศบาล 1

Wi:Fi เช่นหนงัสือราชการอิเล็กทรอนกิ

เปน็ต้น

๓๑ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 50,000 50,000 50,000 50,000 มแีหล่งเรียนรู้ เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ซ่ึงจะ กองการศึกษา

ของโรงเรียน เรียนรู้ของโรงเรียนและ อื่นๆ ที่จ าเป็น บา้นหล่าย ของโรงเรียนที่ใช้ เป็นผลไปสู่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 1

งานได้ดีขึน้ ที่ดีใหก้บัเด็ก เด็กเกดิการเรียนรู้

อย่างบรูณาการ 
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๓๒ โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ พฒันาปรับปรุงหลักสูตรในทกุ 20,000 20,000 20,000 20,000 หลักสูตรสถาน หลักสูตรของสถานศึกษา ทีใ่ช้ใน กองการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษาและอืน่ๆที่จ าเปน็ในการ ระดับการศึกษา ศึกษาได้รับการ การเรียนการสอน เกิดการพัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1

จัดการเรียนการสอน พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงไปใน

ทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

๓๓ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน เปน็ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนที่ช ารุดซ่อมแซมอาคารเรียนใหอ้ยู่ในสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารเรียนมี เด็กจะมีอาคารเรียนที่ กองการศึกษา

เสียหายใหก้ลับมาใช้งานได้ ที่ใช้งานได้ดี สภาพใช้งานได้ดี น่าเรียนเหมาะสมและ โรงเรียนเทศบาล 1

ตามปกติ ขึน้ มีความปลอดภยั

34 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อใหส้ถานศึกษาได้ใหค้วาม เด็กนักเรียนในโรงเรียน 21,000 21,000 21,000 21,000 ร้อยละ 80 เด็ก เด็กมีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ส าคัญ ของปญัหายาเสพติด เทศบาล 1 บา้นหล่าย มคีวามรู้เร่ืองยา ในเร่ืองของยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 1

    -ใหโ้รงเรียนละ 15,000.-บาท  เป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัใหก้บัเด็ก เสพติดเพิม่มาก เป็นอย่างดี ตลอดจนมี

    -ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คนๆละ ใหเ้ด็กนักเรียนในโรงเรียน ขึน้ ภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้เข้า

      3,000.-บาท มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ตกเป็นทาส ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด

 -เจ้าหน้าที่ ของ อปท.1 คนๆละ ของยาเสพติด ทั้งปจัจุบนั

 3,000.-บาท และอนาคตต่อไป

35 โครงการปรับพื้นสนามลาน เพื่อปรับพื้นสนามให้เป็นมาตรฐาน นักเรียนและพนักงานครู 400,000  -  -  - มีสนามลาน คสล. มีสนามท่ีมีความเป็นมาตรฐาน กองการศึกษา

คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย ตลอดจนบคุลากรทางการศึกษา สภาพใช้งานได้ มากข้ึน ลดการเกิดอุบติัเหตุของ โรงเรียนเทศบาล 1

กวา่ 1054.60 ตรม. ดี เด็กนกัเรียน
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36 โครงการส่งเสริมพฒันาการ   - เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพฒันา เด็กปฐมวยั , ศพด. 4,000  -  -  - ร้อยละ 80 เด็ก เด็กไดรั้บพฒันาการสมวยั กองการศึกษา

เด็กเชิงบรูณาการ ในทกุๆด้าน มีพัฒนาการดีขึ้น

37 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ นักเรียน รร.ท.1 3,000  -  -  - ร้อยละ 80 เด็ก เด็กไดค้วามรู้ทกัษะโดยตรง กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการดีขึ้น จากเจ้าของภาษา โรงเรียนเทศบาล ๑

38 โครงการก่องสร้างหอ้งน้ า เพื่อใหผู้้ใช้ได้รับความสะดวก หอ้งน้ าจ านวน 1 หลัง 66,000  -  -  - หอ้งน้ า จ านวน มีความสะดวก มีห้องน้ า ศูนย์พฒันาเด็กล็ก

ขนาด 2.00 x 3.00 ม. เพยีงพอ 1 หลัง เพยีงพอต่อผู้ใช้
จ านวน 1 หลัง

๓๙ อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักภาพการจดัการ เพื่อจดัสรรส าหรับนักเรียนเทศ นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยไม่ ๑๐๖,๐๐๐  - ๑๐๖,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ ร้อยละ 40 เด็ก นักเรียนมีขวญัและก าลังใจ กองการศึกษา

ศึกษาของท้องถิน่(ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ บาล ๑ ที่บิดามารดามีรายได้น้อย เกนิร้อยละ ๔๐ ของจ านวนนกัเรียน ได้รับการช่วย ดีขึน้ ส่งผลใหก้ารเรียน ร.ร.เทศบาล ๑

นักเรียนยากจน) และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ ทั้งหมด(๑,๐๐๐ บาท/คน/ป)ี เหลือด้านการ ดีขึ้นเนื่องจากครอบครัว

จ่ายในครอบครัว จดัการศึกษา มีทนุการศึกษา

๔๐ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) เพื่อเปน็ค่าบริหารจัดการเรียน  ระดับอนุบาลคนละ ๘๕๐ บาท/ ๖๕๓,๓๐๐  - ๖๕๓,๓๐๐ ๖๕๓,๓๐๐ นักเรียนได้รับการ นักเรียนได้รบการศึกษา กองการศึกษา

การสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ภาคเรียน ศึกษาที่ดีจ านวน ที่ดีและทั่วถึงตามเจตนา ร.ร.เทศบาล ๑

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาคนละ ๙๕๐ บาท/ ร้อยละ 100 ของ รมณ์ พรบ.การศึกษา

ภาคเรียน กลุ่มเป้าหมาย แหง่ชาติ
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41 ค่าหนังสือเรียน เพื่อเปน็ส่ือประกอบการเรียน ระดับอนุบาลคนละ 200 บาท/ปี 194,865  - 194,865 194,865 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมีหนังสือ กองการศึกษา

การสอนให้กับนักเรียนได้ใช้ศึกษา ป.1 คนละ 561 บาท/ปี ร้อยละ 100 มี อย่างทั่วถึง ร.ร.เทศบาล ๑

เล่าเรียน ป.2 คนละ 605 บาท/ปี หนังสือเรียน

ป.3 คนละ 622 บาท/ปี
ป.4 คนละ 653 บาท/ปี

ป.5 คนละ 785 บาท/ปี

ป.6 คนละ 818 บาท/ปี

42 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพือ่ให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล คนละ 100 บาท/ 121,140  - 121,140 121,140 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมีอปุกรณ์การ กองการศึกษา

ที่ครบเพื่อประกอบในการเรียน ภาคเรียน ร้อยละ 100 มี เรียนการสอนอย่าง ร.ร.เทศบาล ๑

การสอนให้มีประสิทธิภาพและ ระดับประถม คนละ 195 บาท/ มีอปุกรณืการเรียน ทั่วถึง

ทั่วถึง ภาคเรียน

43 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีเคร่ืองแบบ ระดับอนุบาลคนละ 300 บาท/ 121,860  - 121,860 121,860 กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนมเีคร่ืองแบบ กองการศึกษา

นักเรียนตามระเยบเคร่ืองแต่งกาย ภาคเรียน ร้อยละ 100 มี นักเรียนอย่างทั่วถึง ร.ร.เทศบาล ๑

นกัเรียนและแบง่เบาภาระผู้ปกครอง ระดับประถมคนละ 360 บาท/ เคร่ืองแบบใชง้าน และถูกต้องมีระเบียบ

ภาคเรียน ได้ดี สวยงาม
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44 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อเปน็การจัดกิจกรรมพฒันา ระดับอนุบาลคนละ 215 บาท/ 165,090  - 165,090 165,090 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนได้รับการจดัการ กองศึกษา

ผู้เรียนเสริมหลักสูตรใหไ้ด้รับการ ภาคเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ ศึกษาอย่างครบถ้วน ศพด.

จัดการศึกษาที่ครบถ้วนตาม ระดับประถมคนละ 240 บาท/ การจัดการศึกษา และทั่วถึง

เจตนารมณ์ พรบ.การศึกษาแห่ง ภาคเรียน อยา่งทัว่ถงึ

ชาติ

45 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ศพด. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็ก อัตรา 115,600 115,600 115,600 กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

สบปราบ สอน เสริมสร้างทักษะการเรียน คนละ 1,700 บาท/ปี ร้อยละ 100 ได้ สมวยัมีความพร้อมที่ ศพด.สบปราบ

รู้ของเด็กใน ศพด. (1,700 x 68 = 115,600) รับการจดัสรร จะพฒันาความรู้ใน

ครบถว้น ระดับที่สูงขึ้น

๘๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรมในวัน ข้าราชการและประชาชน ๖๐,๐๐๐ 30,000 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนมส่ีวน ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ เหน็ความส าคัญของกิจกรรม ร่วมร้อยละ 80 ที่ดีต่อวนัส าคัญของ

ส าคัญแหง่ชาติ ชาติต่างๆ

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปน็การเสริมสร้างคุณธรรม ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000  -  - ประชาชนมส่ีวน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ กองการศึกษา

สร้างความสุขสู่ชุมชน จริยธรรมแก่คนในชุมชน ร่วมร้อยละ 80 ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ วดัวงัพร้าว

๓ งานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคัญและ ประชาชนในเขต อ.สบปราบมี 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมส่ีวน ประชาชนมีจิต กองการศึกษา

มส่ีวนร่าวมในการจดังานประเพณีของ ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม ร่วมร้อยละ 80 ส านกึในการอนรัุกษ์

 ท้องถิ่นและร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย ประเพณีใหค้งอยู่สืบไป ประเพณีสืบต่อไป

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง  มีภมูิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคง  การจัดระเบยีบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

      3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 

๘๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 250,000 200,000 250,000 250,000 ประชาชนมส่ีวน ประชาชนมีจิต กองการศึกษา 

และมีส่วนร่วมในงานประเพณี จัดงานประเพณีและอนุรักษ์ ร่วมร้อยละ 80 ส านกึในการอนรัุกษ์

ประเพณีสืบต่อไป

๕ โครงการประเพณีบอ่โข้ง เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ประชาชนในเขตอ าเภอสบปราบ 30,000 50,000 30,000 30,000 ประชาชนมส่ีวน ประชาชนสามารถสืบสาน กองการศึกษา

และมีส่วนร่วมในการจัดงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้อยละ 80 วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีทอ้งถิ่น

๖ โครงกการส่งเสริมประเพณีวนัเข้าพรรษา เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมส่ีวน ได้แสดงออกถึงการ กองการศึกษา

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวนัส าคัญทาง ร่วมร้อยละ 80 สืบทอดพระพทุธศาสนา

เปน็พทุธมามกะ พระพทุธศาสนา

๗ อุดหนุนมหกรรมก๋องปู่จา เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรม ประชาชนมีจิตส านึกและความ 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนนุหนว่ยงาน ประชาชนสามารถ กองการศึกษา

จังหวดั  คร้ังที่ 15 ประจ าป ี59 ทอ้งถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ ์ อืน่ สืบสานวัฒนธรรม สถาวฒันธรรม

วฒันธรรมทอ้งถิ่น ประเพณีทอ้งถิ่นต่อไป อ าเภอสบปราบ

๘ โครงการปฏบิติัธรรมเฉลิม- ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ ประชาชน เยาวชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมส่ีวน ประชาชนได้แสดง กองการศึกษา

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในเขตเทศบาล ร่วมร้อยละ 80 ออกถึงความเปน็ วดับา้นหล่าย

ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมน้อมน า นักเรียนโรงเรียน พทุธมามกะ

ศาสนาไปใช้ในชีวติประจ าวนั ในเขตเทศบาล

และแสดงตนเปน็พทุธมามกะ

๘๘
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ อุดหนุนโครงการตักบาตร เพื่อใหป้ระชาชนได้สืบทอด ประชาชนและเยาวชนในเขต 6,000 6,000 6,000 6,000 อุดหนนุหนว่ยงาน ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษา

เทโวโรหน วนัออกพรรษา พระพทุธศาสนาและประเพณี เทศบาล อืน่ ได้ร่วมสืบทอด (วดัศรีบญุเรือง)

(ชุมชนบา้นสบเรียง) ทอ้งถิ่น พระพทุธศาสนา

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญต่างๆเช่น เพือ่ส่งเสริมวนัส าคัญต่างๆ ให้เด็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 กลุ่มเป้าหมาย เด็กได้มีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

 - แหเ่ทยีน ได้เหน็คุณค่าและความส าคัญ มส่ีวนร่วม วนัส าคัญต่างๆ ศพด.

 - วนัแม่แหง่ชาติ เพือ่ใหม้ีพฒันาการครบทัง้ 4 ด้าน ร้อยละ 80 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

 - วนัลอยกระทง เหมาะสมกบัวัยและ

 - วนัพอ่แหง่ชาติ มีคุณลักษณะอันพงึ

 - วนัขึ้นปใีหม่ ประสงค์

 - วนัเด็กแหง่ชาติ

๑๑ อุดหนุนบา้นหล่ายฮ่องปุ๊ เพื่อใหป้ระชาชนได้สืบทอด ประชาชนในเขตเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 อดุหนุนหน่วย ประชาชนและเยาวชนได้ร่วม วัดบ้านหล่ายฮ่องปุ๊

ประเพณีตานตุงหลวง พระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น งานอืน่ สืบทอดพระพทุธศาสนา กองการศึกษา

๑๒ อุดหนุนบา้นหล่ายฮ่องปุ๊ เพื่อใหป้ระชาชนได้สืบทอด ประชาชนในเขตเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 อดุหนุนหน่วย ประชาชนและเยาวชนได้ร่วม บา้นหล่ายฮ่องปุ๊

ฟงัธรรมหนองบวั พระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น งานอืน่ สืบทอดพระพทุธศาสนา กองการศึกษา

๘๙



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๓ โครงการศึกษาดูงานมหกรรม เพื่อใหบ้คุลากรครูและบคุลากร พนักงานครูเทศบาลและบคุลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย คณะครูนักเรียน กองการศึกษา 

การศึกษาทอ้งถิ่น ทางการศึกษาได้เปดิโลกทศัน์ ทางการศึกษา ทต.สบปราบ ร้อยละ 80 มี บุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาของเด็กแต่ละพื้นที่อกีทั้ง ความรู้ด้านพัฒนา ได้ทราบถึงพัฒนาการ

น ามาพัฒนาสถานศึกษาตนเอง การถสานศึกษา จากสถานศึกษาอืน่ๆ 

เพิม่ขึน้ น ามาพฒันาตนเอง

๑๔ โครงการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์ เพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนชาวอ าเภอ - พทุธศาสนิกชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชน กองการศึกษา

พระพทุธศาสนาเนื่องในวนั สบปราบ และใกล้เคียงได้เหน็ เทศบาลร่วมพธิฟีงัธรรม มีส่วนร่วมร้อยละ ชาวอ าเภอสบปราบ

วสิาขบชูา ความส าคัญของวนัวสิาขบชูา เทศนาเนื่องในวนัส าคัญทาง ๘๐ และใกล้เคียงได้เห็น

ศาสนา ความส าคัญของวนั

วสิาขบชูา

๑๕ โครงการสืบฮีต สานฮอย เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปราช์ญปราช์ญท าพธิใีนอ าเภอสบปราบ 20,000  - 20,000 20,000 ได้ข้อมูลเกีย่วกับ อ าเภอสบปราบมเีอก กองการศึกษา

พื้นผญ๋า ภมูิปญัญา ปราชญ์ และภมูิปญัญาอ าเภอสบปราบ ค้นหาภมูิปญัญาในสาขาต่างๆ ภมูปิัญญาผู้รู้ สารที่รวบรวมข้อมลู สภาวฒันธรรม

เมืองสบปราบ ในอ าเภอสบปราบและส่งเสริมให้ ในอ าเภอสบปราบ ของปราชญ์ผู้รู้ใน อ าเภอสบบปราบ

มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่สู่คน อ าเภอสบปราบ

รุ่นหลัง

๙๐
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๑ โครงการรณรงค์งดสูบบหุร่ีโลก เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 10,000 20,000 20,000 ประชาชนใน ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ตระหนักถึงพษิภยัของบหุร่ี ต าบลสบปราบ ชุมชนมคึวามรู้ เร่ืองพิษภยัของบุหร่ี และส่ิงแวดล้อม

เร่ืองพิษของบหุร่ี

๒ โครงการตรจสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อน ร้านอาหาร,โรงเรียน,ศูนย์เด็ก 20,000  - 20,000 20,000 ประชาชนใน ประชาชนมีความปลอด กองสาธารณสุข

ของร้านอาหารและแหล่งผลิต มีอาหารที่สะอาด ภยัและได้บริโภคอาหาร และส่ิงแวดล้อม

อาหารในเขตเทศบาลต าบล ปลอดภัยไวบ้ริโภค ที่สะอาดปลอดภยั

สบปราบ

๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการด าเนิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทกัษะ อสม.ในเขตพื้นที่ต าบลสบปราบ 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มเป้าหมาย อสม.ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

งาน อสม. การปฏบิติังานของ อสม. มทีักษะความรู้ มีความรู้และทักษะใน และส่ิงแวดล้อม

เพิม่มากขึน้ การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง  มีภมูิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคง  การจัดระเบยีบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.4  การปอ้งกันละส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.01 

๙๑



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     3.4  การปอ้งกันละส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการรณรงค์และให้ความรู้โรคที่ส าคัญ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้และ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 50,000  - 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ในทอ้งถิ่น การปอ้งกันโรค สบปราบ รู้ในการป้องกนั และการปอ้งกันโรค และส่ิงแวดล้อม

โรค

๕ โครงการรณรงค์ใหค้วามรู้และ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ให้ความรู้แกป่ระชาชนที่เล้ียงสุนัข 10,000  - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ และปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ และแมว พร้อมทัง้ฉีดวคัซีนป้องกัน ประชาชนปลอด เทศบาลต าบลสบ และส่ิงแวดล้อม

โรคพษิสุนัขบา้ใหสุ้นัขและแมว จากโรคพิษสุนัข ปราบปลอดจาก

บ้า โรคพษิสุนัขบา้

๖ โครงการอบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000  - 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

การปอ้งกันโรคเอดส์ เร่ืองโรเอดส์และวธิปีอ้งกัน ต าบลสบปราบ ประชาชนปลอด เพิ่มมาขึ้นเร่ืองโรค และส่ิงแวดล้อม

ที่ถูกต้อง จากโรคเอดส์ เอดส์

๗ โครงการสนับสนุนการบริการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาล 60,000 120,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ต าบลสบปราบ ประชาชนได้รับ ทางสาธารณสุขอย่าง และส่ิงแวดล้อม

บริการสาธารณสุข ทั่วถึง

อยา่งทัว่ถงึ

๘ โครงการจัดสรรเงินสมทบหลัก เพื่อจ่ายสบทบกองทนุ ประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 มโีครงการทีข่อ มงีบประมาณกองทนุ กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในระดับ ต าบลสบปราบ รับการสนับสนุน หลักประกนัสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ งบประมาณทัง้ ในระดับทอ้งถิ่นหรือ

5 กจิกรรม พื้นที่ในการด าเนินงาน

๙๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

     3.4  การปอ้งกันละส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อให ้อสม.มีการแลกเปล่ียน อสม.ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -  - กลุ่มเป่าหมาย อสม.ได้รับประสบการณ์ กองสาธารณสุข

อสม. เรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ ร้อยละ 80 และการเรียนรู้เพื่อ และส่ิงแวดล้อม

ในการด าเนินงาน มีความรู้เพิ่มมาก พฒันางาน

ขึน้

๑๐ โครงการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวติ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 10,000  - 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีารออก กองสาธารณสุข

ประจ าวนัเฉลิมพระเกียรติ และลดการใช้พลังงาน สบปราบ ประชาชนมสุีข ก าลังกายมากขึ้น และส่ิงแวดล้อม

ภาพแขง็แรง

๙๓



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการ เพื่อใหค้วามรู้ความข้าใจกับ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ 30,000  - 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการ กองคลัง

เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่น ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษี เกี่ยวกับการช าระภาษแีละให้ ของผู้ประกอบ มีความรู้ความเขา้ใจ

ทอ้งถิ่น ความร่วมมือเปน็อย่างดี การมีความรู้เกี่ยว ใหค้วามร่วมมือ

กบัภาษี ในการช าระภาษี

เปน็อย่างดี

๒ โครงการทกัษะชีวติเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน เยาวชนมีส่วนร่วมกบั อปท.ในการ อุดหนุนโรงเรียนสบปราบพทิยาคม 21,390 23,100  -  - อดุหนุนหน่วย เยาวชนมีส่วร่วมกับ ส านักปลัด

โรงเรียนสบปราบพทิยาคม พัฒนาบ้านเกิด เป็นผู้มีคุณธรรม งานอืน่  อปท.ในการ โรงเรียนสบปราบ

จริยธรรมที่ดีงามรู้รักสามัคคี พฒันาบา้นเกิด พทิยาคม

มีจิตอาสาสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น เปน็ผู้มีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง  มีภมูิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคง  การจัดระเบยีบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙๔



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๓ โครงการครู D.A.R.E ใหเ้ด็กและเยาวชน รู้เทา่ทนั โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน กองการศึกษา

 มภีมูคุ้ิมกนัทีดี่ในเร่ืองของยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ในเร่ืองสารเสพติดทุก สบปราบ

มีความรู้เกีย่วกับ ประเภท ตลอดจนรู้จักวิธี

การป้องกนัยา ป้องกันตนเองอย่างถูกวธิี

เกีย่วกับยาเสพติด

๔ โครงการสานใยความสัมพนัธ์ 1.เพือ่สนองนโยบายของรัฐบาล นร.โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติด ครู นักเรียนและภาร กองการศึกษา

ครูและศิษย์เพื่อปอ้งกันและ ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัา จ านวน 100 คน ลดลงร้อยละ 10 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ รร.อนบุาลสบปราบ

แก้ไขปญัหายาเสพติด สารส่ิงเสพติดในสถานศึกษา ปลอดจากสารเสพติด

2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัให้คณะครู 

๕ โครงการสองมือหนึ่งดวงใจร่วม เพื่อใหป้ระชาชน,นักเรียน ประชาชน,นักเรียน 50,000  - 50,000 50,000 ปัญหายาเสพติด ประชาชน,นักเรียน กองสาธารณสุข

กันต่อต้านยาเสพติด มีความรู้เร่ืองยาเสพติด ลงร้อยละ 10 มีความรู้และร่วม และส่ิงแวดล้อม

กันต่อต้านยาเสพติด

๖ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เพือ่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดฝึกอบรมเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ 400,000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80ของ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบล ส านักปลัด

คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน งานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประสิทธภิาพการบริหาร ชุมชนมีส่วนรวม สบปราบมกีารพฒันา

งานและศึกษาดูงาน ในการพัฒนาเทศบาบ ดียิ่งขึ้น

๗ โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้ จัดบริการด้านต่างๆใหก้ับ ๔๕,๐๐๐ 45,000 ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

บริการและส่งเสริมความรู้และ ประชาชนในเขตเทศบาล บริการด้านต่างๆ บริการด้านต่างๆอยา่ง

กิจกรรมแก่ประชาชน ของเทศบาล ทั่วถึง

๙๕



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๘ โครงการจัดงานวนัเทศบาล เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธค์วามรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ประชาชนได้ทราบถึง ส านักปลัด

และกิจกรรมของเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและ ทราบกจิกรรม ผลการด าเนินงาน

ประชาชนในเขตเทศบาล ของเทศบาล ของเทศบาล

รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม

ของเทศบาล

๙ โครงการทบทวนบรูณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 ๓๐,๐๐๐ 50,000 50,000 แผนชุมชนมีข้อมูล ข้อมูลแผนชุมชน ส านักปลัด

แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล จัดท าแผนชุมชน ใหส้ามารถ เป็นปัจจบุันและ เปน็ปจัจุบนั

พื้นฐานของชุมชน น าไปใช้ในการจัดท าแผน ใช้งานได้ดี ทกุหน่วยงาน

สามารถน าข้อมูล

ไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

๑๐ โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ เพื่อเป็นการบูรณาการการบริการงาน อปท.และประชาชนใน ๒๐,๐๐๐ 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อดุหนุนหน่วย อปท.และประชาชน ส านักปลัด

ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ร่วมกันระหว่าง อปท.อ าเภอสบปราบ อ าเภอสบปราบ งานอืน่ ในอ าเภอสบปราบ

ของ อปท.

๑๑ โครงการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ประชาชนในเขตเทศบาล 800,000  -  -  - มอีนิเตอร์เน็ต ประชาชนมีแหล่งรับรู้ ส านักปลัด

ในชุมชน สารสนเทศและการส่ือสารของเด็ก ต าบลสบปราบ ใช้งานได้ดี ข้อมูลข่าวสารเพิ่ม

เยาวชนและชุมชน มากขึ้น

๙๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๒ โครงการประชาชนอุ่นกายเทศบาล เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ จัดซ้ือเคร่ืองกันหนาว ๙๐,๐๐๐ 90,000 ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

อุ่นใจปอ้งกันภยัหนาว ผู้ประสบภยัหนาว กลุ่มเป้าหมาย ช่วยเหลือกรณีเกิด

ได้รับความช่วยเหลือ ภยัหนาว

๑๓ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชนช่วง ๗ วัน เจ้าหน้าที่เทศบาล ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อบุัติเหตุลดลง ประชาชนที่ขับรถ ส านักปลัด

ทางถนนช่วงเทศกาลส่งทา้ย อันตราย และสมาชิก อปพร. ร้อยละ 10 กลับภมูิล าเนามีจุด

ปเีก่าต้อนรับปใีหม่ บริการเพื่อพกัรถ

๑๔ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชนช่วง ๗ วัน เจ้าหน้าที่เทศบาล ๑๕,๐๐๐ 15,000 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อบุัติเหตุลดลง ประชาชนที่ขับรถ ส านักปลัด

ทางถนนช่วงสงกรานต์ อันตราย และสมาชิก อปพร. ร้อยละ 10 กลับภมูิล าเนามีจุด

บริการเพื่อพกัรถ

๑๕ โครงการเสริมสร้างความ เพื่อเปน็การสร้างความรักสามคัคี จัดกิจกรรมคืนความสุข ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมส่ีวน ชุมชนมีความน่าอยู่ ส านักปลัด

ปรองดองสมานฉันท ์ ในชุมชน ใหก้ับประชาชน ร่วม ร้อยละ 80 เกิดความรักสามัคคี

คืนความสุขสู่ชุมชน ในชุมชน

๑๖ โครงการ To be number 1 เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน และ ส านักปลัด

ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบท ากิจ ในเขตเทศบาลต าบลสบปราบ มีส่วนร่วมร้อยละ ประชาชนหา่งไกล

กรรมร่วมกันเพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 80 ยาเสพติด

ภายในครอบครัวต้านภยัยาเสพติด

๙๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๗ โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 มี ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ประชาธปิไตย การเลือกต้ัง ความเข้าใจในระบอบ ต าบลสบปราบ ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในระบอบ

และการออกเสียงประชามติ ประชาธปิไตย เร่ืองประชาธปิไตย ประชาธปิไตย

๑๘ โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีทั้ง แข่งขันกีฬาเชื่อม  ความสัมพนัธ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 มกีจิกรรมการ เกดิความสามัคคีทั้ง กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ระหวา่งหน่วยงานและชุมชน ระหว่างองค์กรต่าง และประชาชน แขง่ขนักฬีา ภายในและภายนอก

ชดช่องว่าง ในการติดต่อประสานงาน ในชุมชนเขตอ าเภอสบปราบ การติดต่อประสาน

งานรวดเร็วขึ้น

๑๙ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่สร้างความสามคัคีระหวา่งชมุชน ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมส่ีวน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง กองการศึกษา

เทศบาลต าบลสบปราบสัมพนัธ์ และส่งเสริมใหรั้กการออกก าลังกาย กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ร่วม ร้อยละ 80 มีความสามัคคี

ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

๒๐ โครงการอบรมกีฬาเยาวชน เยาวชนมีการพฒันาทักษะด้านการกีฬา จัดหาวทิยากรฝึกสอนพัฒนาทักษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนมีทักษะในการเล่นกฬีา กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ด้านกีฬากับเยาวชน ร้อยละ 80 มี ประเภทต่างและมสีขภุาพ ทต.สบปราบ

สุขภาพแขง็แรง แข็งแรง

๒๑ โครงการจัดส่งบคุลากร  - เพือ่ส่งสริมการออกก าลังกาย  - พนักงานเทศบาลต าบลสบปราบ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจดัส่งเยาวชน เชื่อมความสามัคคีระหวา่ง กองการศึกษา

ในหน่วยงานและเยาวชน และสร้างความสามัคคี  - เยาวชนในเขตเทศบาล เขา้ร่วมแขง่ขนั หนว่ยงานกบัภาคเยาวชน ทต.สบปราบ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กฬีา ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

๙๘



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่ม กลุ่มอาชีพต่างๆใน ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยะล 80 ของ ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด

รายได้ใหก้ับกลุ่มอาชีพ เขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มมากขึ้น

มรีายได้เพิม่ขึน้

๒ โครงการถนนสายวฒันธรรมส่งเสริมวถิี เพื่อสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มกีารอนุรักษ์ ชุมชนมีการอนุรักษ์ ส านักปลัด

ชุมชน (กาดฮิมกอง) และส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิัญญาท้อง ภูมิปัญญาท้องถิน่ของ

ถิน่ ตนเองและมีรายได้เพิม่ขึ้น

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพผลิต อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกษตกรในเขตเทศบาลต าบล ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีรายได้ ส านักปลัด

ผักปลอดภยัจากสารพษิ และส่ิงแวดล้อม สบปราบ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น ส านักงานเกษตรฯ

เพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตรกร เพิม่ขึน้ เกษตรกรมีความรู้

เกษตรกรมีความรู้เร่ือง เร่ืองการปลูก

การผลิตผักปลอดภยั ผลิตผัก

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน

   ๔.๑  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๑๐๐



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืแบบ เพื่อใหค้วามรู้ด้านเกษตรใหแ้ก่ เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบล 50,000  -  -  - กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด

ผสมผสาน เกษตรกรด้านการป้องกัน ก าจัด สบปราบมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 มี เร่ืองการก าจัดศัตรู ส านักงานเกษตรฯ

ศัตรูพชื ความรู้เร่ืองการ พชื

ก าจดัศัตรูพืช

๑๐๑



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อุดหนุนใหท้ี่ท าการ ๒๐,๐๐๐ 20,000  -  - อดุหนุนหน่วย สินค้าและภูมิปัญญา ส านักปลัด

และของดีนครล าปาง ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ปกครองอ าเภอสบปราบ งานอืน่ ท้องถิน่ได้รับการเผยแพร่

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ใหแ้ก่ประชาชน

     ๔.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๑๐๒



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บ เพื่อสามารถจัดเก็บได้อย่างมี สามารถจัดเก็บภาษไีด้อย่าง 5,000 5,000 5,000 5000 ปัญหาลูกหนี้ มีลูกหนี้ค้างช าระ กองคลัง

รายได้ ประสิทธภิาพและประสิทธผิล ครบถ้วนและถูกต้อง ค่างช าระลดลง จ านวนน้อยและ

ร้อยละ 10 เสียภาษีตามก าหนดเวลา

๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาทศันคติคุณธรรม จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ๕๐,๐๐๐ 30,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร ส านักปลัด

จริยธรรมของคณะผู้บริหาร, สมาชิกภาฯ,พนักงาน มส่ีวนร่วมร้อย สมาชิกสภาฯพนักงาน

สมาชิกภาฯ,พนักงานและลูกจา้ง และลูกจ้างของเทศบาล ละ 100 และลูกจ้างของเทศบาล

ของเทศบาลต าบลสบปราบ ต าบลสบปราบ จ านวน ๑ คร้ัง ได้รับการพัฒนาด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม

๓ ค่าประโยชน์ตอบแทนพเิศษอื่น เพือ่เปน็ขวัญและก าลังใจในการ ค่าประโยชน์ตอบแทน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 1,800,000 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มกีารเบิกจา่ย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง อปท. ปฏบิติังาน พเิศษอื่นส าหรับพนักงาน ค่าตอบแทนให้ มีขวัญและก าลังใจ

และลูกจ้าง อปท. พนักงานและลูก ในการท างานมากขึ้น

จา้ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

    5.1  การพัฒนาบคุลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๑๐๓



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพื่อใหอ้าสาสมัครปอ้งกันภยั อาสาสมัครปอ้งกันภยั ๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย ส านักปลัด

สมัครปอ้งกัยภยัฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายพลเรือน จ านวน  50 คน ร้อยละ 100 พลเรือนมีความพร้อมในการ

มีความรู้ในด้านปอ้งกันภยั มคีวามรู้เพิม่ขึน้ ช่วยเหลือประชาชนในเขต

๕ โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและ ๕,๐๐๐ 5,000 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อบุัติเหตุทางถนน งานป้องกันมีการเตรียม ส านักปลัด

ลดอุบตัเหตุทางถนน รับมือกับภยัทางถนน บรรเทาสาธารณภยัของ ลดลงร้อยละ 10 ความพร้อมด้านการ

เทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ป้องกันลดอุบัติเหตุ

๖ โครงการซ้อมแผนแผ่นดินไหว เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม พื้นที่เขตเทศบาลต าบล ๑๐,๐๐๐ 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความเสียหาย ลดการสูญเสียในชีวิตและ ส านักปลัด

รับมือเหตุแผ่นดินไหว สบปราบ แผนดินไหว ทรัพย์สินของประชาชน

ลดลงร้อยละ 10 ในเขตพื้นที่

๗ โครงการซ้อมแผนปอ้งกัน เพื่อใหก้ารปอ้งกันและ เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและ ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความเสียหาย ลดการสูญเสียในชีวิตและ ส านักปลัด

อัคคีภยั ระงับอัคคีภยัตลอดจน บรรเทาสาธารณภยัของ ของอคัคีภยัลด ทรัพย์สินของประชาชน

สาธารณภยั ต่างๆมีการเตรียม เทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงร้อยละ 10 ในเขตพื้นที่

ความพร้อมมากยิ่งขึ้น

๘ โครงการพฒันาศักยภาพครู เพือ่ใหค้รูตระหนักถงึคุณค่าและเกดิ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4,000  - 4,000 4,000 กลุ่มเป้าหมาย ครูตระหนักถึงคุณค่าและเกดิความ กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความ มีศักยภาพเพิม่ขึ้น ภาคภมูิใจในตนเองและเกดิศรัทธา ศพด.

รัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ ประพฤติตน ในวิชาชีพของตนเอง

เปน็แบบอย่างที่ดี

๑๐๔



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ โครงการพฒันาบคุลากรครู 1.เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครู ครูและบคุลากร 13 คน ได้รับการ 39,000 39,000 39,000 39,000 กลุ่มเป้าหมาย บคุลากรได้รับการพัฒนาส่งผล กองการศึกษา

2.เพือ่พฒันาองค์ความรู้ใหม่ใหท้ันสมัย พฒันา ได้รับการพัฒนา ให้นักเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล 1

ทนัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง ทักษะการสอน

๑๐ โครงการพฒันาศักยภาพกรรมการ  - เพือ่พฒันากรรมการสถานศึกษาและคณะครู กรรมการสถานศึกษา 15 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่มเป้าหมาย ครูมีทักษะเชงิสร้างสรรในการ กองการศึกษา

สถานศึกษาและคณะครู ให้มีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น คณะครู 15 คน และบคุลากร มีพัฒนาศักยภาพ จดัการเรียนการสอน ตลอดจนมี โรงเรียนเทศบาล 1

โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนท้องถิ่นที่มี ทางการศึกษาและผู้ทรงคุณวฒิุ ด้านการสอน วสัิยทัศน์ก้าวไกลในการสร้างผลงาน

ผลงานดีเด่น  15 คน  รวม 45 คน เพิม่มากขึน้ ทางด้านการสอน

๑๑ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธก์ารช าระ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหาลูกหนี้ มีลูกหนี้ค้างช าระ กองคลัง

การช าระภาษี ภาษอีย่างทั่วถึง ในการช าระภาษแีละช าระภาษี ค้างช าระลดลง จ านวนน้อยและ

ภายในก าหนด ร้อยละ 10 เสียภาษีตามก าหนด

เวลา

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังคณะผู้บริหาร เพื่อจัดการเลือกต้ังใหเ้ปน็ จัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่น 300,000  -  -  - ได้คณะผู้บริหาร เทศบาลต าบลสบปราบ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น ไปตามระเบยีบ และสมาชิกสภาทอ้งถิ่นในเขต ท้องถิ่นและสมาชิก มีการเลือกต้ังผู้บริหารท้อง

เทศบาลต าบลสบปราบ สภาท้องถิน่ตาม ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จ านวนที่ก าหนด ที่มีความบริสุทธิ ์ยติุธรรม

๑๐๕



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

๑ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน ๒๓,๐๐๐  -  -  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล มีประสิทธภิาพ ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง มากยิ่งขึ้น

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

๒ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ๗,๖๐๐  -  -  - เคร่ืองพิมพ์จ านวน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักปลัด

Multifunction แบบฉีดหมึก มีประสิทธภิาพ แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เคร่ือง ในการปฏิบัติงานให้เกดิความ

(Inkjet) สะดวกและรวดเร็วขึ้น

๓ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๓,๑๐๐  -  -  - เคร่ืองส ารองไฟ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักปลัด

มีประสิทธภิาพ 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง ในการปฏิบัติงานให้เกดิความ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางใหม้ีความพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเปน็ระบบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )
เทศบาลต าบลสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

     5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๑๐๖



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ จัดซ้ือพดัลมติดผนัง เพื่อใหก้ารบริหารงานเปน็ไป  -พดัลมติดผนัง 6,000  -  -  - พัดลมติดผนัง การบริหารงานเปน็ไปอยา่ง กองการศึกษา

อย่างมีประสิทธภิาพ ขนาด 16 นิ้วจ านวน 3 ตัว จ านวน 3 ตัว มีประสิทธภิาพ ศพด.

๕ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 23,000  -  -  - คอมพิวเตอร์ การบริหารงานเปน็ไปอยา่ง กองการศึกษา

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคา จ านวน 1 เคร่ือง มีประสิทธภิาพ

กลางและลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าปี

งบประมาณ 2559

๖ จัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้น เพื่อใช้ท าความสะอาดในส านัก จดัซ้ือเคร่ืองขัดพื้นเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20,000  -  -  - เคร่ืองขดัพืน้ สถานที่ปฏบิติังานมี กองคลัง

งานเทศบาลต าบลสบปราบ ไม่น้อยกวา่ 16 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ความสะอาด

๗ จัดซ้ือพดัลมติดเพดาน 3 ใบพดั ขนาด เพื่อระบายความร้อนใหก้บัพอ่ค้า พดัลมติดเพดาน 3 ใบพดั ขนาด 3,600  -  -  - พัดลมติดเพดาน ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุข

56 นิ้ว และลูกค้าที่มาซ้ือสินค้าในตลาดสด 56 นิ้ว จ านวน 3 ตัว จ านวน 3 ตัว สบายในการใช้บริการ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลสบปราบ ตลาดสด

๘ โครงการปรับปรุงห้องน้ าตลาดสดเทศบาล เพื่อให้ห้องน้ าตลาดสดเทศบาล หอ้งน้ าตลาดสดเทศบาลต าบล 50,000  -  -  - หอ้งน้ าตลาดสด ห้องน้ าตลาดสดเทศ กองสาธารณสุข

ต าบลสบปราบ ต าบลสบปราบผ่านเกณฑืมาตรฐาน สบปราบ ใชงานได้ดี บาลต าบลสบปราบ และส่ิงแวดล้อม

ส้วมสาธารณะระดับประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

(HAS)

๑๐๗



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 งบประมาณ 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) ปี 255๘ (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๙ จัดหาโต๊ะท างานผู้บริหาร เพื่อใช้ในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ โต๊ะท างานผู้บริหารขนา 1.80 ม. 13,000  -  -  - โต๊ะผู้บริหาร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ กองศึกษา

2 ล้ินชักซ้ายขวา จ านวน 1 ตัว จ านวน 1 ตัว ในการปฏิบัติงานให้เกิด

ความสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น

๑๐ จัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่างส าหรับใช้ในงานปอ้ง เพื่อใช้ในการปฏบิติัหน้าที่ของ เคร่ืองตัดถ่าง จ านวน 1 เคร่ือง 300,000  -  -  - เคร่ืองตัดถา่ง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักปลัด

กันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ีงมีขนาดแรงกด เจ้าหน้าที่ด้านงานปอ้งกันและ จ านวน 1 เคร่ือง ในการปฏิบัติหน้าทีข่อง

25 ตัน แรงถ่าง 22 ตัน บรรเทาสาธารณภยั เจ้าหน้าที่ในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

๑๑ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๓,๑๐๐  -  -  - เคร่ืองส ารองไฟ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ กองศึกษา

มีประสิทธภิาพ 800 VA (480 Watts) จ านวน 1 เคร่ือง ในการปฏิบัติงานให้เกดิความ

สะดวกและรวดเร็วขึ้น

๑๐๘



109

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
ปี 2559 2560 2561 รวม ทีร่ับผดิชอบ

1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 1,200,000  -  - 1,200,000 ทต.สบปราบ
ข้ามห้วยแม่ทก เชื่อมระหว่างหมู่ 3 อบจ.ล าปาง
 กับหมู่ 4 ต าบลสบปราบ

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 6,000,000  -  - 6,000,000 ทต.สบปราบ
อบจ.ล าปาง

7,200,000  -  - 7,200,000

งบประมาณ

รวมทังส้ินจ านวน 2 โครงการ

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเทศบาลต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ผ.02 



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   ๑.๑ การกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ๔๐ 12,808,000 25 7,749,900 6 7,738,500 71 28,296,400

        สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  

        รางระบายน้ า

   1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ๑๐ 3,573,200 2 375,000 3 17,699,000 ๑๕ 21,647,200

        และสาธารณูปการ

   1.3  การไฟฟ้าสาธารณะ ๙ 907,000 3 535,000 2 186,000 ๑๔ 1,628,000

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

 ๑๑๐



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

รวม ๕๙ ๑๗,๒๘๘,๒๐๐ ๓๐ ๘,๖๕๙,๙๐๐ ๑๑ ๒๕,๖๒๓,๕๐๐ ๑๐๐ 51,571,600

๒. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อม

   ๒.๑ การสร้างจติส านึกและตระหนักในการ 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000

      จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

  ๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง ๕ 180,000 4 150,000 4 150,000 13 480,000

       และการป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

       และส่ิงแวดล้อม

 ๑๑๑



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

รวม ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๒๐,๐๐๐ ๖ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๙ 690,000

๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน

   และการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 9 12,590,000 8 12,290,000 8 12,290,000 25 37,170,000

        ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

   ๓.๒ การศึกษา 45 10,377,123 38 6,524,603 38 6,524,603 121 17,226,380

   ๓.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 15 975,000 14 945,000 14 945,000 43 2,865,000

        และภูมิปัญญาท้องถิน่

   ๓.๔ การป้องกนัรักษาและส่งเสริมสุขภาพ 10 850,000 9 350,000 9 350,000 28 1,550,000

        อนามัยของประชาชน

   ๓.๕ การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 21 2,022,390 20 1,201,000 20 1,201,000 61 4,424,390

 ๑๑๒



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

รวม ๑๐๐ ๒๖,๘๑๔,๕๑๓ ๘๙ ๒๑,๓๑๐,๖๐๓ ๘๙ ๒๑,๓๑๐,๖๐๓ ๒๗๘ 63,235,770

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

    ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐ 800,000

         ให้แกป่ระชาชน

    ๔.๒ การส่งเสริมการตลาด ๑ 20,000  -  -  -  - ๑ 20,000

         และการใช้สินค้าท้องถิน่

 

 

 ๑๑๓



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

รวม ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๑ 820,000

๕. ยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

    ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร ๑๒ 2,168,000 ๑๑ 1,868,000 ๑๑ 1,868,000 ๓๔ 25,904,000

    ๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเคร่ืองมือ

         เคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๑๑ ๔๕๒,๔๐๐  -  -  -  - ๑๑ ๔๕๒,๔๐๐

 ๑๑๔



จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 )

เทศบาลต าบลสบปราบ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 รวม ๓ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕9

รวม ๒๓ ๒,๖๒๐,๔๐๐ ๑๑ 1,868,000 ๑๑ 1,868,000 ๔๕ 26,356,400

 ๑๑๕



 ๑๑๓ 
 

ส่วนที่ ๖ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป ี

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสบปราบ   เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และก าหนดแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้จัดท าแผนงาน/
โครงการบรรจุในแผนการด าเนินงานประจ าปี มีรายละเอียดการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ระยะเวลาการด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ซึ่ง
ต้องมีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ทราบผลส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการด าเนินโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ รวมทั้งทราบปัญหาอุปสรรคใน
การพัฒนา โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามและประเมินผลแล้วรายงานผลให้ทราบ
โดยเปิดเผย ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี 
๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก                       จ านวน    ๓   คน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมเทศบาลคัดเลือก            จ านวน    ๒   คน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก จ านวน    ๒   คน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน    ๒    คน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก จ านวน    ๒   คน 

          และเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือช่วยในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา   ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนพนักงานและตัวแทนพนักงานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
๖.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

          แสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา โดยสามารถประเมินความส าเร็จและความล้มเหลวได้ ๓ ระดับ คือ 
          ๑. ผลผลิต (OUTPUT) เป็นผลที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินงาน/โครงการ ซึ่งการวัดระดับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
          -   เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
          -   ใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าหรือไม่ 
          -   บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพียงใด 
          -   ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับใด 
          ๒. ผลลัพธ์ (OUTCOME) เป็นผลที่เกิดข้ึนต่อจากผลิตที่ได้ ซึ่งการวัดระดับความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้
ได้รับผลประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ 
          ๓. ผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME) ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน/โครงการเกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อประชาชน 
 
 



 ๑๑๔ 
 
๖.๓ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องมีการด าเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งแล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล          
สภาเทศบาล  รวมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  และในช่วงระหว่างด าเนินงาน/โครงการ 
คณะอนุกรรมการ ฯ  รวบรวมรายงานผลการติดตามและประเมินผลเป็นระยะเพ่ือรายงานคณะผู้บริหาร
ประกอบการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 
          การติดตามและประเมินผล  เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการในการจัดท าแผน  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่
สะท้อนผลส าเร็จหรือความล้มเหลวในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล  และน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป 
          ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
 

ครั้งที ่
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีปัจจุบัน ปีถัดไป 
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