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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน 

 
  องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตั้งข้ึนตามนโยบายการกระจายอํานาจการ
ปกครองสูหนวยการปกครองข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
โดยไดรับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตําบลรองกาศ ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 
2539 
1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีต้ังและเขตการปกครอง 

 
 องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอสูงเมนไปทางทิศเหนือ 
ตามถนนสายเดนชัย – แพร ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวจังหวัดแพรประมาณ 6  กิโลเมตร ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งอยูเลขท่ี 159 หมูท่ี 4 ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ มีเน้ือ
ท่ีประมาณ 17.42 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10,888 ไร และมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตําบลเวียงทอง  อําเภอสูงเมน  และตําบลนาจักร  อําเภอเมือง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบานกาศ  และตําบลบานเหลา  อําเภอสูงเมน 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ตําบลสบสาย และตําบลเวียงทอง  อําเภอสูงเมน 
 ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลดอนมูล  และตําบลสบสาย  อําเภอสูงเมน 
  1.2 สภาพภูมิประเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบ  มีภูเขาอยูทางทิศตะวันตกของตําบล มี
ลํานํ้าท่ีสําคัญ ไดแก แมนํ้ายมไหลผานบริเวณ หมูท่ี 5 และหมูท่ี 6 มีลํานํ้าแมสาย ลํานํ้ารองกาศ ไหลผานมาจากทางทิศ
ตะวันออก โดยไหลไปรวมกับแมนํ้ายมท่ี หมูท่ี 6 บานปงพราว   
 สภาพภูมิประเทศของตําบลรองกาศ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ 



๒ 
 

 

1. พ้ืนท่ีราบ เปนพ้ืนท่ีใชประโยชนในการทํานาและปลูกพืชฤดูแลงไดรับนํ้าจากชลประทาน  ฝายสวนจันทร  หมูท่ี 
8,1,2,3 และชลประทานนํ้ายม ซอย 29 ฝงขวา หมูท่ี 5, 6, 7, 11  

2. พ้ืนท่ีดอน อยูทางทิศตะวันตกของตําบล ไดแก  หมูท่ี 5, 6, 7, 11  ซึ่งมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในบริเวณฝงซายแมนํ้า
ยม  และไดรับนํ้าจากลําหวย  และบอนํ้าตื้นเพ่ือการเกษตร 

3. พ้ืนท่ีราบชันเชิงเขา  อยูในระดับความสูง  100 – 200  เมตร  จากระดับนํ้าทะเล  ไดแกหมูท่ี 5, 6, 11  เขต
ติดตอกับอําเภอลอง  เปนพ้ืนท่ีวางเปลาและพ้ืนท่ีปาไม   
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศเปนแบบรอนช้ืน(Tropic) มี 3 ฤดูกาล ไดแก 
1) ฤดูรอน อยูในชวงเดือนมีนาคม –เมษายน 
2) ฤดูฝนอยูในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม   
3) ฤดูหนาว อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินตําบลรองกาศแบงลักษณะของดินออกเปน 4 ชุด  
   1. ดินชุดแมสายเปนพ้ืนท่ีคอนขางราบเปนดินเหนียวท่ีมีความอุดมสมบูรณปานกลางการระบายนํ้าไมดี
เหมาะสําหรับการทํานาและพืชไร  
   2. ดินชุดกําแพงแสนเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือเปนดินรวนปนดินเหนียว ซึ่งสันดินรมนํ้าเกาและ
ตะกอนลํานํ้ากลางเกาและใหม เหมาะสําหรับพืชไรพืชสวน  
   3. ดินชุดทายาง เปนเน้ือดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายดินช้ันลางเปนดินช้ันลางเปนดินปนเศษหินหรือ
กรวดมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตางใชปลูกพืชไรและไมโตเร็ว  
   4. ดินชุดท่ี 2 ประกอบดวยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขามักมีเศษกอนหิน มีความอุดมสมบูรณตางไมมี
ประโยชนทางการเกษตร เปนปาธรรมชาติเพ่ือรักษาแหลงตนนาลําธาร 
  1.5 ลักษณะแหลงนํ้า 
    แหลงนํ้าธรรมชาต ิ

- แมนํ้า  1  สาย (แมนํ้ายม) 
- ลําหวย     2  สาย (ลําหวยแมสาย , ลําหวยแมแวง) 
- ลําเหมือง     8  สาย 

    แหลงนํ้าท่ีสรางข้ึน 
 - ประปาหมูบาน       7 แหง 
 - อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก       1 แหง (หมูท่ี 7) 
 - ฝาย                12 แหง 

- บอนํ้าตื้น                 15 แหง 
- บอบาดาล        6 แหง 

 
 2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  แบงการปกครองออกเปน 11 หมูบาน รายละเอียดดังน้ี 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เบอรโทรศัพท 
1 บานตอนิมิตร นายจักรพงษ   จิตชุม กํานันตําบลรองกาศ 089-8520749 
2 บานรองกาศ นางพรทิพย  สีพันธุเนตร ผูใหญบาน หมูท่ี 2 087-7899780 
3 บานรองกาศ นางกุลรัศมิ์   อินทรภู ผูใหญบาน หมูท่ี 3 097-0491936 
4 บานรองกาศ นายเฉลมิพล  พริบไหว ผูใหญบาน หมูท่ี 4 089-9993179 
5 บานรองกาศใต นางนงลักษณ  ใจการณ ผูใหญบาน หมูท่ี 5 081-885-4534 
6 บานปงพราว นายไพรวัลย  สุรวงศ ผูใหญบาน หมูท่ี 6 090-9314433 
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7 บานดอนทัน นายวิทยา   ฉลอม ผูใหญบาน หมูท่ี 7 087-788-3511 
8 บานตอนิมิตร นายแดน  ศรีใจวงศ ผูใหญบาน หมูท่ี 8 085-7169349 
9 บานตอนิมิตร นางวิไลวรรณ   นาลยั ผูใหญบาน หมูท่ี 9 086-920-7659 

10 บานแมสาย นายประกอบ   จิตเทพ ผูใหญบาน หมูท่ี 10 081-5721608 
11 บานรองกาศใต นายภเูบศ  แกวพรม ผูใหญบาน หมูท่ี 11 097-9189323 

 

  2.2 การเลอืกต้ัง 
  องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ประกอบดวยโครงสราง  2 สวน คือ 
 ± สภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ     
 ± นายกองคการบริหารสวนตําบล    
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สภาองคการบรหิารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 22 คน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแต
ละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ มีกําหนดคราวละ 4 ปนับแตวัน
เลือกตั้ง 
 สภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ พิจารณาใหความเห็นชอบกิจการสําคัญขององคการ
บริหารสวนตําบล   
 อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 46 มีดังตอไปน้ี 
 1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบรหิาร
สวนตําบล 
 2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
 

ทําเนียบประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลรองกาศ 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. นายยุทธนา   คชสาร ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 23 พฤษภาคม 2539 –  
3 กุมภาพันธ 2543 

2. นายสมควร   กาศคําสุข ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 20 มิถุนายน 2543 – 
21 มิถุนายน 2547 

3. นายปรีชา   สมจิตต ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 18 กรกฎาคม 2547 –  
17 กรกฎาคม 2551 

4. นายอรุณ   สีพันธุเนตร ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 22 กันยายน 2551 –  
23 สิงหาคม 2555 

5. นางสมคิด   แสงสนิท ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 9 พฤศจิกายน 2555 –  
30 กันยายน 2564 

6. นายเลิศรัตน   วุฒิตันติพงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ 30 ธันวาคม 2564 –  
ปจจุบัน 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
นางแนงนอย    จํารูญ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 1 
นายอรุณ    สีพันธุเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 2 
ร.ต.วีระ    แปลงสาร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 3 
นายลิขิต    ขีดด ี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 4 
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นายวิสุทธ์ิ    ฉลอม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 5 
นางพิกุล  พรมโสภา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 6 
นายเลิศรัตน  วุฒิตันติพงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 7 
นายพงศศักดิ์   ศรีใจวงค   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 8 
นางสาวสดวก   จํารัส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 9 
นายเสถียร ฉลอม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 10 
นางสุรีภรณ    เก๋ียงคํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี 11 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหน่ึง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง    

นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ไดไมเกินสองคนและอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือเจาหนาท่ีของรัฐได 

กอนเขารับหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลง
มติภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 58/5) 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดยเปดเผยโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

หากนายกองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจง
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ด
วันและจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 59 มีดังตอไปน้ี 
1. กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลให

เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
 2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 3. แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 4. วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา 60 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามกฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 
 อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมาย 

ทําเนียบนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. นายทองดี   จิตตผอง ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

19 มกราคม 2539 – 6 ธันวาคม 2540 

2. นายสมคดิ   ยอดสาร ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

4 กุมภาพันธ 2541 – 3 กุมภาพันธ 2543 

3. นายกิตติชัย   จํารัส ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

20 มิถุนายน 2543 – 17 กรกฎาคม 2546 

4. นายกิตติชัย   จํารัส นายกองคการบรหิารสวนตําบลรองกาศ 18 กรกฎาคม 2546 – 21 มิถุนายน 2547 
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5. นายกิตติชัย   จํารัส นายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 18 กรกฎาคม 2547 – 17 กรกฎาคม 2551 
6. นางกรวรรณ   ยิ่งยวด นายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 24 สิงหาคม 2551 – 23 สิงหาคม 2555 
7. นายสมคดิ   ยอดสาร นายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 6 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2564 
8. นายสมคิด   ยอดสาร นายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 28 พฤศจิกายน 2564 – ปจจุบัน 

  
3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ณ พฤศจิกายน 2564 รวมท้ังสิ้น 6,847 คน แยกเปน       
ชาย  3,198 คน  หญิง 3,649 คน  รายละเอียดดังน้ี 

หมูท่ี 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 290 330 620 
2 220 292 512 
3 405 504 909 
4 339 284 723 
5 262 243 505 
6 426 484 910 
7 365 417 782 
8 408 466 874 
9 111 133 244 

10 114 136 250 
11 258 260 518 
รวม 3,198 3,649 6,847 

 

  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
ชวงอายุ(ป) ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1ป 21 17 38 

1 ป 21 15 36 
2 ป 19 22 41 
3 ป 14 14 28 
4 ป 10 12 22 
5 ป 16 20 36 
6 ป 22 12 34 
7 ป 26 25 51 
8 ป 19 16 35 
9 ป 27 21 48 

10 ป 26 23 49 
11 ป 23 29 52 
12 ป 25 30 55 
13 ป 29 24 53 
14 ป 31 22 53 
15 ป 20 29 49 
16 ป 26 28 54 
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17 ป 16 28 44 
18 ป 36 30 66 
19 ป 27 29 56 
20 ป 27 31 58 
21 ป 29 32 61 
22 ป 29 29 58 
23 ป 34 45 79 
24 ป 54 51 105 
25 ป 55 39 94 
26 ป 58 38 96 
27 ป 46 46 92 
28 ป 53 45 98 
29 ป 56 51 107 
30 ป 52 38 90 
31 ป 46 38 84 
32 ป 41 42 83 
33 ป 34 46 80 
34 ป 42 36 78 
35 ป 39 31 70 
36 ป 45 43 88 
37 ป 54 35 89 
38 ป 38 53 91 
39 ป 43 40 83 
40 ป 57 39 96 
41 ป 43 43 86 
42 ป 43 42 85 
43 ป 47 55 102 
44 ป 47 40 87 
45 ป 41 43 84 
46 ป 40 60 100 
47 ป 38 35 73 
48 ป 53 57 110 
49 ป 46 68 114 
50 ป 61 49 110 
51 ป 38 59 97 
52 ป 49 73 122 
53 ป 63 70 133 
54 ป 57 78 135 
55 ป 63 63 126 
56 ป 62 73 135 
57 ป 74 67 141 
58 ป 57 81 138 
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59 ป 53 60 113 
60 ป 68 76 144 
61 ป 44 84 128 
62 ป 45 71 116 
63 ป 51 61 112 
64 ป 54 52 106 
65 ป 51 66 117 
66 ป 53 73 126 
67 ป 32 52 84 
68 ป 36 57 93 
69 ป 39 67 106 
70 ป 43 53 96 
71 ป 30 46 76 
72 ป 32 54 86 
73 ป 25 43 68 
74 ป 35 58 93 
75 ป 21 24 45 
76 ป 20 42 62 
77 ป 22 22 44 
78 ป 17 22 39 
79 ป 16 34 50 
80 ป 13 28 41 
81 ป 11 24 35 
82 ป 10 19 29 
83 ป 14 15 29 
84 ป 9 16 25 
85 ป 7 17 24 
86 ป 12 19 31 
87 ป 4 6 10 
88 ป 4 17 21 
89 ป 7 5 12 
90 ป 6 3 9 
91 ป 2 2 4 
92 ป 2 4 6 
93 ป 0 1 1 
94 ป 1 2 3 
95 ป 0 1 1 
96 ป 0 2 2 
97 ป 0 1 1 
98 ป 1 0 1 
99 ป 0 0 0 

100 ป 0 0 0 
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มากกวา100ป 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น(คน) 3,198 3,649 6,847 

  
4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 5 แหง ไดแก 
โรงเรียนชุมชนบานรองกาศ (ศรีวิทยาคาร)   ตั้งอยูหมูท่ี 4 
โรงเรียนรองกาศใต (รัฐราษฎรบูรณะ)    ตั้งอยูหมูท่ี 11 
โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎรรังสรรค)   ตั้งอยูหมูท่ี 8 
โรงเรียนบานแมสายดอนทัน (คําแวงประชาอุทิศ)   ตั้งอยูหมูท่ี 10 
โรงเรียนบานปงพราว (ประชารัฐวิทยา)    ตั้งอยูหมูท่ี 6 

- โรงเรียนมัธยมศกึษา(ขยายโอกาส)  จํานวน  1 แหง 
โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎรรังสรรค)   ตั้งอยูหมูท่ี 8 

- โรงเรียนอาชีวศึกษา  จํานวน 1 แหง  ไดแก 
วิทยาลัยสารพัดชาง จังหวัดแพร    ตั้งอยูหมูท่ี 4 

  - โรงเรียนอนุบาล   จํานวน 1 แหง  ไดแก 
   โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ   ตั้งอยูหมูท่ี 4 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 แหง  ไดแก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ( อบต.ใหม) ตั้งอยูหมูท่ี 4 

  - ศูนยการเรียนชุมชน   1 แหง 
  - ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 11 แหง 
  4.2 สาธรณสุข 

- สถานพยาบาลของรัฐ   จํานวน 2 แหง ไดแก 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรองกาศ   ตั้งอยูหมูท่ี 2 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปงพราว   ตั้งอยูหมูท่ี 6 

- สถานพยาบาลเอกชน    2  แหง 
 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
  - การโทรคมนาคม 
   - ตูไปรษณีย   จํานวน   2 แหง 

- ระบบประปา 
จํานวนประปาในพ้ืนท่ีตําบลรองกาศ มีจํานวนท้ังสิ้น  9  แหง ดังน้ี 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
1 บานตอนิมิตร 
2 บานรองกาศ 
3 บานรองกาศ 
4 บานรองกาศ 
5 บานรองกาศใต 
6 บานปงพราว 
7 บานดอนทัน 
8 บานตอนิมิตร 
9 บานตอนิมิตร 
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- การไฟฟา 
 - ประชากรมีไฟฟาใชทุกหมูบาน และทุกหลังคาเรือน  คิดเปนรอยละ  100 

  
6. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  6.1 อาชีพ 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพ โดยประกอบอาชีพ ดังน้ี 
-เกษตรกรรม  เปนอาชีพหลักของประชากรในตําบล โดยเฉพาะการทํานา ซึ่งมีผลผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 650 

กิโลกรัมตอไร  คิดเปนรอยละ 78 ของผูประกอบอาชีพท้ังหมด และรองลงมาคือการปลูกถ่ัวเหลือง 
-  รับราชการ  คิดเปนรอยละ  10  ของผูประกอบอาชีพท้ังหมด 
-  คาขาย   คิดเปนรอยละ   5   ของผูประกอบอาชีพท้ังหมด 
-  รับจาง    คิดเปนรอยละ   5   ของผูประกอบอาชีพท้ังหมด 
-  อ่ืน ๆ   คิดเปนรอยละ   2   ของผูประกอบอาชีพท้ังหมด 

  6.2 กิจกรรมทางการเกษตรและการใชประโยชน 
   6.2.1 สภาพการผลิตในฤดูฝน 

- ขาว ตําบลรองกาศมีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด  4,682 ไร  สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ 105, กข 10, กข 6 เกษตรกร
ในตําบลทํานาเพียงครั้งเดียวชวงฤดูฝนขาวนาป  จึงไดผลผลิตดังน้ี 

กข 10     จํานวน  750  กก./ไร 
กข   6  จํานวน  700  กก./ไร 
ขาวหอมมะลิ 105 จํานวน  650  กก,/ไร 
เกษตรกรสวนใหญทํานาเพ่ือบริโภค เหลือไวจําหนายเพียงเล็กนอย 
- ถ่ัวเหลือง ตําบลรองกาศปลูกถ่ัวเหลืองฤดูฝน ในบางหมูบาน ไดแก 5, 6, 7, 11,1,8,9 พันธุท่ี ปลูก สจ.4, สจ.5, 

เชียงใหม 60 ประมาณ 150 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 180 กก./ไร 
- พริกใหญ ตําบลรองกาศปลูกพริกใหญ ในหมูท่ี 5, 6, 7, 11 พ้ืนท่ีปลูก 280 ไร เกษตรกรสวนใหญปลูกเพ่ือขาย

พริกสด ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กก./ไร 
- ผลไม 
 มะขาม   จะปลูกกันมากในพ้ืนท่ีดอยเชิงเขา  ในเขตหมูท่ี 5, 6, 11 
 มะมวง   นิยมปลูกกันตามสวนหลังบาน  ท่ีดอนตามริมฝงนํ้ายม หรือในเขตหัวไรปลายนา 
 ลําไย   มีเกษตรกรในทองท่ีปลูกตามสวนริมฝงนํ้ายม  ประมาณ  60 ไร 
 สมเขียวหวาน ปลูกในเขตพ้ืนท่ี  หมูท่ี 6  จํานวน 16 ไร 
 มะพราว  สวนใหญจะปลูกบริเวณสวนหลังบาน  ประมาณ  40 ไร 

6.2.2 สภาพการผลิตพืชฤดูแลง 
 -  ถ่ัวเหลือง ตําบลรองกาศมีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูแลง(หลังเก็บเก่ียวขาว) 1,620 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 200 กก./ไร 

- ขาวโพด ตําบลรองกาศมีพ้ืนท่ีปลูกขางโพด 220 ไร สวนใหญปลูกในหมูท่ี 5, 6, 7,1,8,9, 11 ปลูกขาวโพดพันธ
ลูกผสม ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก,/ไร 
   6.2.3  การเลี้ยงสัตว 
 ในเขตตําบลรองกาศมกีารรวมกลุมและจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงโคเน้ือ  จํานวน 1 กลุม  มีจํานวนสมาชิก 35 คน  จํานวน
โคเน้ือท่ีเลี้ยง  200 ตัว 
 ควาย   มีการเลี้ยงประมาณ  12 ราย  80 ตัว 
 สุกร     สวนมากจัดเลี้ยงตามบานหรือการเลี้ยงแบบไรนาสวนผสม  จํานวน 450 ตัว 
 ไกและเปด เลี้ยงตามบาน  บริเวณสวน  และเลี้ยงตามไรนา  จํานวน 1,260 ตัว   
  6.3 สินเชื่อและแหลงเงินทุน 

ในตําบลรองกาศ มีแหลงสินเช่ือเพ่ือการผลิต ใหเกษตรกรไดกูยืมไปลงทุนหลายแหลง ดังน้ี 
   1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

2. สหกรณการเกษตร 
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3. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
4. กองทุน  กขคจ. 
5. เงินออมกองทุนหมูบาน 
6. ธนาคารพาณิชย 
7. เอกชนและพอคา 

สําหรับแหลงเงินทุนในหมูบาน มีครบทุกหมูบาน แตไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรได
นําเอาเงินกูไปใชจายในสิ่งท่ีไมจําเปน ไมไดนําเงินกูไปใชจายในการประกอบอาชีพตามวัตถุประสงคของเงินกู ไมมีเงินรายไดมา
ชําระหน้ี ทําใหเกิดหน้ีสินเพ่ิมพูนข้ึน 
  6.3 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
  - สถานีบริการนํ้ามัน        จํานวน  5 แหง 
  - บริษัทจําหนายรถยนต       จํานวน  5 แหง 

- โรงงานผสมคอนกรีตสําเร็จรูป     จํานวน  1 แหง 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  สวนใหญราษฎรในเขตพ้ืนท่ี ตําบลรองกาศ นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  6  แหง  ดังน้ี 
  - วัดนิวิฐศรัทธาราม(รองกาศ)    ตั้งอยูหมูท่ี 4 
  - วัดพงพราว        ตั้งอยูหมูท่ี 6 
  - วัดดอนทัน       ตั้งอยูหมูท่ี 7 
  - วัดตอนิมิตร        ตั้งอยูหมูท่ี 8 
  - วัดพุทธมงคล        ตั้งอยูหมูท่ี 8 
  - วัดรองกาศใต        ตั้งอยูหมูท่ี 11 
 
  7.2 งานประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญ 
  - ประเพณีไหวพระพุทธมงคล วัดพระพุทธมงคล ชวงออกพรรษาของทุกป 
  - ประเพณีไหวพระหลวงพอพุทธนิวิฐ วัดนิวิฐศรัทธาราม(วัดรองกาศ)วันท่ี 9 เมษายนของทุกป 
  - ประเพณีไหวพระธาตุไขหอย วัดรองกาศใต วันท่ี 11 เมษายน ของทุกป 
  - ประเพณีไหวพระธาตุหลวงปูอภิจัย วัดดอนทัน วันท่ี 11 มีนาคม ของทุกป 

- ประเพณีปดทองรูปเหมือนพระครูพิทักษธรรมรัตน และงานเบิกเนตรพระพุทธรูป วันท่ี 13 เมษายน 
ของทุกป 

- ประเพณีปใหมเมือง เปนประเพณีสงกรานต รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ระหวางวันท่ี 13 - 17 เมษายนของทุก
ป มีกิจกรรมในแตละวันดังน้ี 
  1) วันท่ี 13 เมษายน เรียกวา “วันสังขารลอง” ตอนเชามืดจะมีการจิสะโปก (จุด พลุเสียงดังทํา
จากกระบอกไมไผ) เพ่ือไลสังขาร ชวงกลางวันจะทําความสะอาดรางกาย สระผม ซักเสื้อผา ทําความสะอาด
บานเรือนท่ีอยูอาศัย และทําพิธีขอขมา ไหวธรณี ประตู หมอขาว เตาไฟฯลฯในบานของตน 
  2) วันท่ี 14 เมษายน เรียกวา “วันเนาว” เปนวันทําบุญตักบาตรท่ีวัดและอุทิศสวนกุศลไปให
บรรพบุรุษ ตอนบายขนทรายเขาวัด ในวันน้ีหามกลาวคําหยาบหรือคําท่ี  ไมเปนมงคล 
  3) วันท่ี 15 เมษายน เรียกวา “พญาวัน” ตอนเชาไปทําบุญท่ีวัด ตอนสายทําพิธีดําหัวญาติผูดํา
หัวญาติผูใหญ ตอนบายสรงนํ้าพระท่ีวัด 
  4) วันท่ี 16 เมษายน เรียกวา “วันปากป” เปนวันเริ่มตนปใหม มีการทําพิธีสะเดาะเคราะห 
และสืบชะตากันท่ีวัด 
  5) วันท่ี 17 เมษายน เรียกวา “วันปากเดือน” ถือเปนวันเสร็จสิ้นภารกิจ จึงมีการฉลองปใหมกัน
อยางสนุกสนานครื้นเครง มีขบวนแหและการละเลนพ้ืนเมืองตางๆ 
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- ประเพณีก๋ินสลาก หรือถวายสลากภัต หรือตานกวยสลาก เปนประเพณีการใหทาน ตามกาลเวลาท่ี
กําหนด ไมเจาะจงวาใหแกพระภิกษุรูปใด จัดข้ึนในชวงวันท่ี 15 ค่ํา เดือน 12  เหนือ ถึงวันข้ึน 15 ค่ํา เดือนเก๋ียง 
(กันยายน ถึง พฤศจิกายน) 

  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เน่ืองจากพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เปนท่ีราบ  ดังน้ันทรพัยากรธรรมชาติจึงมีไมมาก  จะมีเพียงปา
สงวน ท่ีอยูทางทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอลอง   
  
9. ขอมูลอ่ืน ๆ 

9.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - ปอมยามตาํรวจ     1 แหง (จุดสกัด) 
 9.2 ศูนยราชการ 
  - สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดแพร      ตั้งอยูหมูท่ี 3 
  9.3 มวลชนจัดต้ัง 
 - ลูกเสือชาวบาน 6 รุน       จํานวน 1,683 คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)    จํานวน 166 คน 
 - อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)         จํานวน 44 คน 
 - กลุมสตรีหมูบาน 11 กลุม       จํานวน 303 คน 
 - เกษตรหมูบาน 1 กลุม           จํานวน 11 คน 
 - กพสม. 11 หมูบาน            จํานวน 165 คน 
 - กพสต. 1 กลุม            จํานวน 22 คน 
 - ศยต. 1 ศูนย        จํานวน 7 คน 
 - คณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  จํานวน 11 คน 
 - ครูอาสาบัญชีฟารม          จํานวน 5 คน 
 - ปศุสัตวอาสา           จํานวน 5 คน 
 - หมอดินอาสา                  จํานวน 11 คน 
 - ตํารวจบาน                    จํานวน 128 คน 
 -อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.รองกาศ   จํานวน 219 คน 
 
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ
ตาง ๆ 
 อํานาจหนาท่ีของ อบต. 
 1. อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
 2. อํานาจหนาท่ี ท่ีตองทําในเขต อบต. (มาตรา 67) 
   2.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
   2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   2.3 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   2.4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.5 สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   2.6 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
   2.7 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   2.8 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
   2.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน
และสมควร 
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 3. อํานาจหนาท่ี ท่ีอาจจัดทํากิจการในเขต อบต. (มาตรา 68) 
   3.1 ใหมีนํ้าเพ่ือการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตร 
   3.2 ใหมีและบํารุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   3.3 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
   3.4 ใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   3.5 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
   3.6 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   3.7 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   3.8 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   3.9 หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
   3.10 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   3.11 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
   3.12 การทองเท่ียว 
   3.13 การผังเมือง 
  4. อํานาจหนาท่ี ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  หมวดท่ี 2  มาตรา 16 
   4.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
   4.2 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
   4.3 การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 
   4.4 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
   4.5 การสาธารณูปการ 
   4.6 การสงเสริม  การฝกอบรม  และประกอบอาชีพ 
   4.7 การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
   4.8 การสงเสริมการทองเท่ียว 
   4.9 การจัดการศึกษา 
   4.10 การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและผูดอยโอกาส 
   4.11 การบํารุงรักษาศิลปะ  จารตีประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
   4.12 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
   4.13 การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
   4.14 การสงเสริมกีฬา 
   4.15 การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   4.16 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
   4.17 การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
   4.18 การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
   4.19 การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
   4.20 การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   4.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
   4.22 การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
   4.23 การรักษาความปลอดภยัความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน
อ่ืน ๆ 
   4.24 การจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
   4.25 การผังเมือง 
   4.26 การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
   4.27 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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   4.28 การควบคุมอาคาร 
   4.29 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.30 การรักษาความสงบเรยีบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
   4.31 กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังน้ี ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 
  6. อํานาจในการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดเทาท่ีไมขัด
หรือแยงตอกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการ
บริหารสวนตําบล ออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษ
ปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน (มาตรา 71)  
 
โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล 
 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารงบประมาณสํานักงานปลัด 
- งานพัสดุในสวนของสํานักงานปลัดฯ 
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานเผยแพรประชาสัมพันธองคกร 
- งานอาคาร  สถานท่ีและยานพาหนะ 
- งานรัฐพิธี 
- งานอํานวยการและประสานราชการ 
- งานสนับสนุนและบริการประชาชน 

     1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
- งานแผนงบประมาณ 

     1.3 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดําเนินทางคดีและศาลปกครอง 
- งานรองเรียนทุกขและอุธรณ 
- งานระเบียบ  กฎหมาย 
- งานขอบัญญัติ  อบต. 
- งานอํานวยการ  อปพร. 
- งานปองกันสาธารณภัย 
- งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย 
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- งานชวยเหลือและบริการสาธารณประโยชน 
     1.5 งานกิจการสภา 

- งานขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
- งานระเบียบขอบังคับการประชุมสภา 
- งานอํานวยการและประสานงาน 
- งานเลือกตั้ง 

     1.6 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    - งานอนามัยชุมชน 
    - งานสาธารณะสุขมูลฐาน 
    - งานกําจัดขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย 
    - งานสงเสริมสุขภาพ 
    - งานควบคุมโรคติดตอและสัตวนําโรค 
    - งานระบาดวิทยา 
    - งานโรคเอดส 

1.7 งานสวัสดิการสังคม 
    - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
    - งานสังคมสงเคราะห 
    - งานสงเสริมการเกษตร 

     1.8 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    - งานบริหารการศึกษา 
    - งานสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 

       - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
2. กองคลัง 

    2.1 งานการเงิน 
      - งานการเงิน 
      - งานรับเงินเบิกจายเงิน 
      - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน 
      - งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 
      - งานจัดทํางบทดลองประจําเดือนประจําป 
    2.2 งานบัญชี 
      - งานการบัญชี 
      - งานทะเบียนคุมเงินรายได รายจายทุกประเภท 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      - งานพัฒนารายได 
      - งานควบคุมกิจการคาและคาปรบั 
      - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
     2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
      - งานพัสดุ 
      - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ ครภุัณฑ และยานพาหนะ 

3.  กองชาง 
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    3.1 งานกอสราง 
      - งานกอสรางถนน สะพาน แหลงนํ้าและอ่ืน ๆ 
      - งานตรวจสอบการกอสราง 
      - งานควบคุมการกอสราง 
      - งานขอมูลกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมการกอสราง 
      - งานสํารวจออกแบบ 
      - งานออกแบบและเขียนแบบ 
      - งานจัดเก็บ และทดสอบคณุภาพวัสด ุ
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานกิจการประปา 
      - งานไฟฟาสาธารณะ 
      - งานระบายนํ้า                                                     
    3.4 งานผังเมือง 
      - งานสํารวจและจัดทําแผนท่ี 
      - งานวางผัง อบต. 
      - งานควบคุม และพัฒนาผังเมือง 
 



สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ 
งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนด
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ในอนาคตอันใกลน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
สัดสวนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากําลังมากข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบ
ตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปญหา/ความ
ตองการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดงักลาวอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคลองและ
ประสาน สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยัง
เปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาและ
การกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีเพราะหากไมมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆ เมื่อมีปญหาอยางซ้ําซอนและไมมท่ีีสิ้นสดุแลว 
ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขได ดังน้ัน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งน้ี จึง
เปนโอกาสอันดีท่ีจะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพ
อยางเปนระบบ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว ยังเปน
การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหน่ึงดวย 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
วิสัยทัศนประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร มีสาระสําคัญประกอบดวย ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการ
บริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศไทยใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย มุงเนน การพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงา นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  (2) “ปรับ
ปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ และ  (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 
ดวยการเพ่ิมศกัยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต 
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 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน 
 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการ
ดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ของภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อนและการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองโดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนด
กลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสราง
สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 

 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
  2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 
  6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
                     แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2. กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
  3. เสริมสรางศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
  2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม 
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 



๑๘ 
 

 

  3) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
  4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
  7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 
  1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามท้ัง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ
เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
  4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล 
  5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของ
กับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาคม 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                     แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
  2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล
หรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
   2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
   3) พัฒนาระบบโลจิสติกส 
   4) การพัฒนาดานพลังงาน 
   5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6) การพัฒนาระบบนํ้าประปา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เรงสงเสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
   2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
   3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
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   2) การพัฒนาเมือง 
  3) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาและ
บริการของไทย 
   2) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ อนุ
ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกลดตนทุน
ดานโลจิสติกส 
   3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค 
   4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
   5) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
   7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
   8) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง 
   9) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
   10) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

 
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ  
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณท่ีโดดเดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสานและสรางสรรคพัฒนาสู
การผลิตสินคาและบริการโดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล 
พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิตเพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย 
นอกจากน้ีทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา การลงทุนและบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต 
และตะวันออก – ตะวันตก รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีสําคัญของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาภาคเหนือสูความ “มั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จําเปนจะตองนําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและองคความรูของ
สถาบันการศึกษาและองคกรในพ้ืนท่ี มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสรางมูลคาสูงตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของธุรกิจทองถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปาหมายท่ีจะ “พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 
    1.3.1.1 วัตถุประสงค 
    1) เพ่ือยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและบริการ โดยใชความรูเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตลักษณ 
    2) เพ่ือเช่ือมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
    3) เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัวและ
พ่ึงพากันในชุมชนได 
    4) เพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการนํ้า ปาตน
นํ้า และปญหาหมอกควัน 
    1.3.1.2 เปาหมายและตัวชี้วัด 
    1) รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
    2) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 
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    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ 
    4) สัดสวนคนจนลดลง 
    5) สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
    6) พ้ืนท่ีปาตนนํ้าเพ่ิมข้ึน 
    7) จํานวนวันท่ีมีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
    1.3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเน่ืองใหมีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
    2) พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก กลุมอาหารและสินคา
เพ่ือสุขภาพ กลุมบริการทางการแพทยและสุขภาพ และกลุมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคโดยใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางและ
ขยายสูพ้ืนท่ีเครือขายท่ีมีศักยภาพ 
    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) เสริมสรางศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานและวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดนให
สอดคลองและสมดุลระหวางการอนุรักษกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขายเสนทางและระบบขนสงยอยท่ีเช่ือมตอ
กับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต และแนวตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งจะรองรับ
การเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญเช่ือมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
    2) พัฒนาเมืองสําคัญ ไดแก เชียงใหม และพิษณุโลก ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา บริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการขนสงสาธารณะและการขนสงหลาย
รูปแบบเพ่ือแกไขปญหาการจราจรในเขตเมือง และเช่ือมโยงระหวางเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะเรงรัดการดําเนินงาน
ตามผลการศึกษาเก่ียวกับระบบขนสงสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับรูปแบบของเมือง พัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบราง ท่ี
นครสวรรค แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีโดยใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การวาง
ผังเมือง และสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
    3) พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะฝมือ เขาถึงขอมูล กฎระเบียบการ
ดาํเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเง่ือนไขทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยธรรมท่ีถูกนํามาเปนขอกีดกันทางการคา 
รวมท้ังสนับสนุนใหองคกรภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีความเขมแข็งรวมพัฒนาเครือขายกับธุรกิจทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถใหเขาสู Supply Chain ของธุรกิจใหญได 
    4) พัฒนาสินคาท่ีมีศักยภาพสามารถแขงขันได รวมท้ังสินคาท่ีตอบสนองตลาดในกลุมประเทศ
เพ่ือนบานและ AEC โดยใหความสําคัญกับการใชประโยชนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยางการเก้ือกูลกัน บนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนท้ังไทยและเพ่ือนบาน ซึ่งจะสอดรับกับการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
    3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการ
รวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาท้ังดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรใน
การใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการใชสารเคมีท่ีมีตอดินและนํ้า สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต 
และการตรวจสอบยอนหลังอยางเปนระบบเพ่ือสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 
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    2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ 
    3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร 
โดยสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตว พัฒนาเปนพลงังานทดแทน สนับสนุนการพัฒนา
และเผยแพรองคความรูในการนําพืช/วัสดุชีภาพ มาใชประโยชนตลอดหวงโซคุณคา อาทิ ใชประโยชนในการเปนอาหารสัตว 
แปรรูปเพ่ือเปนสินคา นํากากมาใชในการผลิตพลังงานชีวมวลเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีไดประโยชนสูงสุดและชวย
ลดปญหาสิ่งแวดลอม 
    4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสริมการใชปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแกเกษตรกร เชน การโซน
น่ิงพ้ืนท่ีปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญซึ่งเปนการบริหารจัดการท่ีดินใหเกิดประโยชนสอดคลองกับศักยภาพและใหผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
    5) พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง เพ่ือใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้านอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า
ไวใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 
    4. ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุและคนยากจน โดยดําเนินการในรูปของ
กลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหมีรายไดและไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยางตอเน่ือง สามารถพ่ึงพอตนเองไดและ
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
    2) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองได รวมท้ังแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจน
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการดานสวัสดิการใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 
    3) พัฒนาแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึน สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรค 
    4) สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัด
สวัสดิการชุมชนไดอยางยั่งยืน และเปนโครงขายการคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 
    5. ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการนํ้า
อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางย่ังยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) ฟนฟูและอนุรักษปาไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจงัหวัด
นาน โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณเพ่ือใหเปนแหลงดูดซับนํ้าฝนและเพ่ิมปริมาณ
นํ้าตนทุนในแตละลุมนํ้า ควบคูไปกับการปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปา ตลอดจนสงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีปาตนนํ้า 
    2) พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบในลุมนํ้าหลักของภาค ไดแก ลุมนํ้าปง วัง ยมและ
นาน และพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าธรรมชาติขนาดใหญท่ีสําคัญ ไดแก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กวานพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าของแหลงนํ้าตนทุน 
    3) แกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยสงเสริมการปรับเปลี่ยน
การทําการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม การสงเสริมใหนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใชประโยชนเพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร 
และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันแกไข
ปญหาหมอกควัน 
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   1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน)   
   วิสัยทัศน (Vision) “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวม
ใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
   พันธกิจ (Mission) 
   1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเท่ียวและโลจิสติกสเช่ือมโยงสูสากลใหมีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

   2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

   3. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ 

   4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ 

ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 

   ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุนและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยการกระตุนการลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนาและจัดกิจกรรม

สงเสริมการคาการลงทุนกับกลุมจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบาน 

   2. สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 

   3. พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนยบริหาร

จัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน 

Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปนเอกลักษณ

เฉพาะสิ่งท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลกัการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา

พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

   2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

   3. สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนท่ีและสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและ

ผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมท้ังสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product)   
   ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเท่ียวเชงินิเวศ ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเปนการสรางรายไดสูชุมชนอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง

แหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม วิจัยและพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวตอเน่ืองจังหวัดในกลุม และสงเสริม

ความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเท่ียวกับประเทศในกลุม GMS 

   2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเท่ียว โดยใหชุมชนมีสวนรวม ตลอดจนพัฒนาการ

ประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว 
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   3. สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมท้ังพัฒนาบุคลากรและ

โอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับตัวสูการทองเท่ียว หลังจากเขาสู AEC 

   ยุทธศาสตรท่ี 4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมขนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการจัดทําฐานขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

   2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน โดยการแกปญหาการบุกรุกทํางาน

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีตนนํ้าและปาชุมชน การจัดทํา Food Bank การจัดทําฝายตน

นํ้าแบบผสมผสานและฝายก่ึงถาวร การปองกันไฟปารวมท้ังการสงเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนท่ีปาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูท่ีดีอยางยิ่ง 

   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ในการ

จัดทําฐานขอมูลและนําไปใช 

   4. สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชนใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับตลอดจนการ

สรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพ่ือลดความ

สูญเสียใหนอยลง 

   1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดแพร ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   คําขวัญของจังหวัดแพร “หมอหอมไมสัก ถิ่นรักพระลอ ชอแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี  
คนแพรน้ีใจงาม”  
    1) เปาหมายการพัฒนา 
     “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
สมบูรณ” จังหวัดแพรจะมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความตองการของพ้ืนท่ี (Area Based) ใหมี
ความมั่งคั่ง รวมท้ังการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายใน โดยการปองกันเชิงสังคมเพ่ือใหชุมชน/ประชาชนมี
ความเขมแข็ง อยูดีกินดี และการปองกัน ปราบปราม เพ่ือรักษา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหฟน
คืนและสมบูรณอยางยั่งยืน 

     2) พันธกิจ 
    1. สงเสริมและพัฒนาแหลงนํ้าสมบูรณ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมท่ี
สะดวกและสรางมูลคา 
    2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
    3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
    4. สงเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    3) เปาประสงค 
       1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สรางมูลคาและรายไดแกประชาชนมากข้ึน 
       3. สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งและปลอดภัย 
                                4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ รักษาและฟนฟู 
   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
           แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ Logistics 

    2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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    3. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียและสรางมูลคาเพ่ิม 

    4. สงเสริมและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและย่ังยืน 
            แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือยกระดับ
ดานการทองเท่ียว  
    2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 
    3. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและบูรณาการความรวมมือระหวางเครือขาย 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย 

    2. เสริมสรางสุขภาวะท่ีดี 

    3. พัฒนา สงเสริมและคุมครองดานการประกอบอาชีพ 

    4. เพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

    5. สรางโอกาสการเขาถึงสวัสดิการสังคมของประชาชนผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส 

    6. พัฒนาสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็ง 

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเสริมสรางความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบรอยและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด 

    2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปองกันปราบปราม บําบัด และแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัด 

    3. สงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

    4. พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัย 

    5. สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในพ้ืนท่ี 

    6. พัฒนากระบวนการยุติธรรมในระดับพ้ืนท่ี 

    7. สงเสริมและฟนฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
   5. ยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปองกันปญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. การอนุรักษ ฟนฟูและปองกันทรัพยากร 

    2. การบริหารจัดการดานมลพิษและสิ่งแวดลอม 

    3. การพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.3.4 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
    วิสัยทัศน “เมืองแหงการเรียนรู คูคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความรักในถิ่นกําเนิด เชิดชูวัฒนธรรมลานนา” 
  1) เปาประสงค 
   1. สงเสริมการจัดการการเรียนรูใหกับประชาชนทุกหมูเหลาในหลายๆ รูปแบบท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. จัดการแขงขันกีฬาและสงเสริมการกีฬา การออกกําลังกายและการสาธารณสุข 
  3. สงเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
  4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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   5. สงเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสและแกไขปญหายาเสพติด 
   6. สรางความปรองดองสมานฉันท สรางการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย 
   7. สงเสริมกิจกรรมของศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   8. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปองกันแกไขปญหาภัยพิบัติ 
 
  1.4 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
   ยุทธศาสตรท่ีตองทํา เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ/จังหวัด 
   1. ยุทธศาสตรการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนา 
   1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสรางความเขาใจ

รวมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   2. สนับสนุนใหมีการปรองดองสมานฉันทและการฟนฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ 

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

    เกษตรคุณภาพสูง 

    ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)  
ไมเศรษฐกิจ 

    การทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหมีคุณภาพ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

   3. พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานและสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานให เปนท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน 

4. จัดใหมีตลาดกลางภายในทองถ่ินและจัดหาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 

5. สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปาเศรษฐกิจ 

6. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทองเท่ียว 

  3. ยุทธศาสตรจําเปนเรงดวนในดานแหลงนํ้า ถนน สะพาน 
แนวทางการพัฒนา 

   1. จัดตั้งองคกรบริหารจัดการนํ้า 

   2. พัฒนาและจัดใหมีแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

   3. พัฒนาระบบนํ้าประปาและระบบนํ้าบาดาลใหมีคุณภาพและเพียงพอ 

   4. กอสราง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 

   5. ดําเนินการจัดทําผังเมืองใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

4. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ศึกษา สํารวจขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและรณรงคเพ่ือลดและปองกันการเกิดภัยพิบัติตางๆ 

   2. พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม นํ้าแลง หมอกควันรวมท้ังภัยพิบัติตางๆ 

3. จัดใหมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/ตํารวจบาน/ชรบ. 
  5. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
   1. สรางจิตสํานึก รณรงคในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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   2. สงเสริมและสนับสนุนองคกรหรือหนวยงานอ่ืนในการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

และพัฒนาอาชีพ 

   ยุทธศาสตรท่ีเลือกทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
    6 . ยุทธศาสตรการพัฒ นาส งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตควบ คู กับการอ นุรักษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน   
         แนวทางการพัฒนา 
   1. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหใหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสผูชวยเหลือ

ตัวเองไมได และผูปวยยากไร  

   2. จัดหาอาชีพเพ่ือสรางรายไดหรือเสริมรายไดใหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสผู

ชวยเหลือตัวเองไมได และผูปวยยากไร 

   3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

   4. จัดใหมีบริหารทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

   5. สงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

   6. สงเสรมิการจัดระเบียบการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอย 

   7. ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึงในพ้ืนท่ีขาดแคลน 

   8. สงเสริมใหมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   9. จัดใหมีสุสานและฌาปนสถานใหไดมาตรฐาน 

   10. การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

   7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนา  
   1. สงเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 

   2. สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ีสําหรับการศึกษา 

   8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษสงเสริมและฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมใหประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสนา 

   2. สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมคีวามรูความเขาใจในหลกัธรรมคําสัง่สอนและนําไปเผยแพรอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

   3. สงเสริมใหประชาชนอนุรักษและบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

   4. สงเสริมใหมีการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

   5. สงเสริมใหมีการอนุรักษและบํารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 
        แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมวลชนและพัฒนาสูความเปนเลิศทางกีฬาสมัครเลนและกีฬาอาชีพ 

   2. จัดสรางและบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ สําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา 

  10. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและคุณธรรม 
        แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม 

2. พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

    3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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   11. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือการบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน มีความสะอาด สวยงาม 

   2. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณใหเพียงพอและทันสมัย 

   3. จัดใหมีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือการ

พัฒนา (GIS) 

   12. ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   3. สงเสริมสนับสนุนความเปนอยูของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการจัดทําแผนชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแกผูนําทุกภาคสวนและประชาชน

ท่ัวไป 

   2. สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเขาสูแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 
   

1.5 กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
วิสัยทัศนการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
“เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน” 
พันธกิจหลักการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

  2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
  3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทํางานอยางมืออาชีพ 
  4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงตนเองได 
  5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไปสูเปาหมาย ของหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี สามารถสงมอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน 
  6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  7. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การใชประโยชนท่ีดิน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  8. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไข
ปญหา ในทองถ่ินตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. สงเสริมและพัฒนาระบบการจดับริการสาธารณะการจดัการศึกษาทองถ่ิน การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรยีบรอย ความมั่นคงภายใน การสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน  
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไปสูเปาหมายของหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

 
  1.6 นโยบายการพัฒนาอําเภอสูงเมน 

วิสัยทัศนอําเภอสูงเมน 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  รวมบูรณาการ  สูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอสูงเมน 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษดูแล และใชประโยชนอยางสมดุลโดยมีการ สวนรวม
ของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวนรวมกิจกรรมการอนุรักษปลูกปา 
2.รอยละของปาเสื่อมโทรม ไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
3.รอยละของทรัพยากรนํ้าไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
4.จํานวนหนวยงานในอําเภอเขาโครงการบูรณาการภัยธรรมชาติ 
กลยุทธ 

   1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจตนไม พืชคลุมดิน เพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า ตลอดจน
สรางจิตสํานึกในการปองกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีปา การปองกันปญหาไฟปา ปญหาหมอกควัน และสงเสริมการพัฒนาปาชุมชน 

2.พัฒนาและบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า ดิน ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
   3.อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาอนุรักษ บริหารจัดการพ้ืนท่ีปาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความสมดุลไมเกิด
มลภาวะท่ีเปนอันตรายตอประชาชน 

4.บูรณาการปองกันภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอําเภอสูงเมนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

   1.หมูบานไดรับการสงเสรมิสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยรอยละ 
20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน                
   2.หมูบานไดรับการขับเคลื่อนและพัฒนา การแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสู การพ่ึงตนเอง
อยางยั่งยืนอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน 
   3.หมูบานไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและยั่งยืนอยางนอยรอยละ20 ตอปของ
จํานวน 
   4.หมูบานไดรับการสงเสริมสุขภาพดีถวนหนาอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดใน
อําเภอสูงเมน 

กลยุทธ 
   1. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ขับเคลื่อนและพัฒนาการแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 
   3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 
   4. สนับสนุนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชน เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
   5. สงเสริมประชาชนไดเลนกีฬาออกกําลังกาย และมีพฤติกรรมทางดานการดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
อัตราการเจ็บปวยและโรคจากการทํางานของประชาชน 
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   6. บูรณาการและสงเสรมิใหการสนับสนุนการทํางานพรอมท้ังสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการดูแลรักษาความปลอดภัยและประชาชน เพ่ือใหเกิดความสามัคคี และสรางเครือขายระวังปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
ของตนเอง 
   ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   1. ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
   2. ลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันทเพ่ือความเสมอภาคและเปนธรรม              
   ตัวชี้วัด 
   1. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารภาครัฐ 
   2.ประชาชนมีความรูความเขาใจในดานความสมานฉันทและความสามัคคี 
   3.จํานวนเรื่องรองเรียนของสวนราชการลดลง 
   กลยุทธ 
   1. การพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองคกร
ภาครัฐและประชาชน 
   2. สงเสริมกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 3.พัฒนาจิตสํานึกทัศนคติ คานิยม และจรรยาบรรณ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4  บูรณาการทํางานระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
   1. องคกรภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี 
    2. การพัฒนาการบริหารงานอําเภอและบูรณาการทุกภาคสวน 
   ตัวชี้วัด 
   1. รอยละของกระบวนงานท่ีลดลง 
   2. อัตราความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
   3. รอยละของโครงการท่ีบูรณาการ 
   4. รอยละของงบประมาณท่ีประหยัด      
   กลยุทธ 
   1. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   2. เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ 
   3. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะความรูท่ีเหมาะสม 
   4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบลดข้ันตอนการทํางาน 
   5. สรางทีมงานและวางระบบการจัดการองคความรู 
   6. ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (Vision) 

“อาชีพมั่นคง  ชุมชนเขมแข็ง  สุขภาพแข็งแรง  สืบสานวัฒนธรรม" 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  เสนทางคมนาคม และทางระบายนํ้า 

2. จัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  รายได ของประชาชน 
4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับประชาชน 
5. สงเสริมประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
6. จัดการ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย 
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7. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการสราง ชุมชน
แข็งแรง 

8. การจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา 
9. สงเสริม ปลูกฝง คุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
10. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
11. ปองกัน ระงับโรคติดตอ การสงเสริมอนามัยครอบครัว 
12. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
13. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา 
14. รักษาความสงบเรียบรอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
15. สังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
16. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
นโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ วันท่ี 6  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนสง  
     ๑.๒ ดําเนินการจัดสรางระบบนํ้าประปา คูระบายนํ้าและขยายเขตไฟฟาพรอมสาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐาน

อยางพอเพียง  
     ๑.๓ ดําเนินการจัดใหมีสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจอยางเหมาะสม  
     ๑.๔ จัดใหมีไฟฟาสาธารณะซึ่งสองแสงสวางตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอยางท่ัวถึง เพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
     ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงนํ้าตามธรรมชาติ จัดแหลงนํ้าโดยการขุดสระ อางเก็บนํ้า บอนํ้าตื้น เพ่ือให

ประชาชนไดใชประโยชนมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ  
     ๑.๖ จัดทําผังเมืองชุมชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนใหมีแนวทางท่ีชัดเจนเปนไปอยางมีระบบ  

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒.๑ สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนและสินคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหมีการสรางงาน สรางเงิน สราง

รายไดในชุมชนใหมีการอยูดีกินดี มีสุข  
    ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล เชนกลุมแมบาน กลุมพัฒนาสตรี กลุมเลี้ยงปลา กลุมเลี้ยง

สัตว  
    ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน

ในทางปฏิบัติอยางแทจริง  
    ๒.๔ จัดบริการดานการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหพอคาแมคาและผูบริโภค มีสถานท่ีจับจายสินคาท่ีถูก

สุขอนามัย อาหารปลอดภัย  
    ๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายได โดยพัฒนาคุณภาพสินคาและจัดระบบการผลิตการตลาดสงเสริม

อาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตรงตามความตองการแรงงานทองถ่ิน  
    ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม. เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานดานสุขภาพ

ใหกับประชาชน  
    ๒.๗ สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูกับชีวิตและสุขภาพ

พลานามัยของประชาชน  
    ๒.๘ มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง  

๓. นโยบายดานการพัฒนาสังคม  
    ๓.๑ สงเสริมการศึกษาแกเด็กเยาวชน ประชาชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียนใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคม

อาเซียน (AEC)  
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    ๓.๒ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหเด็กมี
พ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน  

    ๓.๓ ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา และผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม  

    ๓.๔ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย
เนนการมีสวนรวมจากทุกองคกร  

    ๓.๕ สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ และ
ยานพาหนะใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๓.๖ สงเสริมและใหการเรียนรูเก่ียวกับการปองกันและแกปญหาดานความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน  

    ๓.๗ จัดบริการอินเตอรเน็ตในระดับตําบล เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูล เกิดการเรียน
รูทันตอเหตุการณในโลกแหงขอมูลขาวสาร  

    ๓.๘ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมีสถานท่ีออกกําลัง
กาย ลานกีฬากลางทองถ่ินและอุปกรณการกีฬาท่ีจําเปนอยางตอเน่ือง  

    ๓.๙ สนับสนุนอุปกรณการกีฬาทุกหมูบาน และกิจกรรมการแขงขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทุกระดับ  

๔. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
    ๔.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ  
    ๔.๒ สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและตรง

กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
    ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรจัดทําแผน โครงการในการพัฒนา

ตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน  
    ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให สามารถปฏิบัติงาน 

และรองรับการถายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

    ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับ
ความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด  

    ๔.๖ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวนรวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมีตอการบริหารทองถ่ิน
และอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  

    ๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชนและรับฟงปญหาความตองการจากประชาชน
อยางท่ัวถึง  

๕. นโยบายดานศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
    ๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  
    ๕.๒ ทํานุบํารุงดานศาสนา วัดวาอารามในตําบลใหเปนศาสนสถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน  
    ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุและกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ินตาง ๆ  
    ๕.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนเพ่ือใหเกิดสังคมแหงความ

สงบสุข  

๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
    ๖.๑ จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจและออกกําลังกายอยางเหมาะสม  
    ๖.๒ รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหา สิ่งแวดลอมสงเสรมิการ

มีสวนรวมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด  
    ๖.๓ จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะและดําเนินการสรางระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ  



๓๒ 
 

 

    ๖.๔ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชนเพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกปา
เพ่ิมเติม  

    ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
      ๖.๖ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 แนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคใหมีคุณภาพ และนํ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณปูโภคดานไฟฟาและการสื่อสาร 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2.2 แนวทางสงเสรมิแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแกไขปญหาความยากจน 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 
3.1 แนวทางการพัฒนาดาน การสงเสริมความรู  ศักยภาพของบุคลากร  และผูบริหาร 
3.2 แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมระบบราชการ  และการบรกิารประชาชน 
3.3 แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภณัฑในการจดัการของหนวยงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
3.4 การสงเสรมิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
3.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
4.1 แนวทางการสงเสริมดานสังคม 
4.2 แนวทางการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 แนวทางการสงเสริมและจดัการศึกษาในทองถ่ิน 
4.4 แนวทางการสงเสริมอนุรักษและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
4.5 แนวทางการสงเสริมดานศาสนา 
5) ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติของประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันโรคติดตอ 
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตประชาชน 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1 แนวทางการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 แนวทางการจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.3 แนวทางปองกันตลิ่งพัง 

 
 



 

สวนท่ี สวนท่ี 33  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  - บริการชุมชน
และสังคม 

 - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง องคการบริหาร
สวนตําบล 
รองกาศ - แผนงาน อุตสาหกรรม

และการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  - บริการชุมชน
และสังคม 

 - แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 - แผนงานการเกษตร 

สํานักงานปลัด 

3 ดานการเมือง การปกครอง  - บริหารท่ัวไป  - แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 

- บริหารท่ัวไป  - แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

4 ดานสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

 - บริการชุมชน
และสังคม 

 - แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักงานปลัด 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

 - แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สํานักงานปลัด 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

 - แผนงานการศึกษา สํานักงานปลัด 

5 ดานการสาธารณสุข - บริการชุมชนและ
สังคม 

 - แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 

 - การดําเนินการ
อ่ืน 

 - แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 

6 ดานการพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - การเศรษฐกิจ  - แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 
 - บริการชุมชน
และสังคม 

 - แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

    

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนน คสล. กวาง 3 ม. 81,000 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

ถนนเลียบลําเหมืองรองขาวดอ อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 60 ม.  หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวกและ 619391E

ผิวจราจร 180  ตร.ม. รวดเร็ว 2000782N

2 โครงการกอสรางสะพานหมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร สะพาน คสล. กวาง 10 ม. 1,681,680 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

ขามลําน้ําแมสายจากบานนายหลั่ง   อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 12  ม.  สัญจรสะดวกและ 619307E

สายน้ําเย็น ถึง ร.ร.แมสายดอนทัน  รวดเร็ว 2000943N

3 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 2.80 ม. หนา 0.15 ม. 101,500 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

จากบานนายวงศ  สุภาพ ถึง บาน อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 50 ม. หรือมีพื้นที่ สัญจรสะดวกและ 619476E

นางอํานวยพร   กองหาญ ไมนอยกวา 140 ตร.ม. รวดเร็ว 2000970N

พรอมกอสรางราวกันตก

สูง 0.80 ม. ยาว 50 ม.
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

    

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. 39,900 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

หมูที่ 10 จากทางหลวง 101 ถึง อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 30 ม.  หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวกและ 619438E

ที่นานายเริ่ม   พริบไหว ผิวจราจร 105  ตร.ม. รวดเร็ว 2000489N

5 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. 39,900 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

จากสะพานลําน้ําแมสาย ถึง บาน อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 30 ม.  หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวกและ

นางขันทอง   คะชา ผิวจราจร 105  ตร.ม. รวดเร็ว 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนน คสล. กวาง 5 ม. 515,250 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

จากเขตทางหลวง 101 อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 229 ม.  หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวกและ 619192E

ถึง ที่ดินนางถนอม  ลือโฮง ผิวจราจร 1,145  ตร.ม. รวดเร็ว 2000043N

7 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนน คสล. กวาง 3.5 ม. 39,900 1 สาย ประชาชนมีการ อบต.

หมูที่ 10 จากบานนางบัวผิน ถึง อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 30 ม.  หนา 0.15 ม. สัญจรสะดวกและ 619630E

บานนายอวน   พันธุเลิศ ผิวจราจร 105  ตร.ม. รวดเร็ว 2000999N
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

    

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางทํานบกั้นลําน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําใชในการ สูง 5 ม. ยาว 15 ม. 300,000 1 แหง ประชาชนมีน้ํา อบต.

แมสาย หมูที่ 10 บริเวณหลัง เกษตร เพียงพอตอการ 619573E

ร.ร.แมสายดอนทัน ถึง บาน ประกอบอาชีพ 2000916N

นางพันธุทิพย   สายน้ําเย็น

9 โครงการกอสรางประปาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 1 แหง 2,771,000   1 แหง ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

หมูที่ 10 เพื่ออุปโภค บริโภค การอุปโภคบริโภค

10 โครงการวางทอลอดถนน หมู 10 มีรางระบายน้ําสําหรับ จํานวน 1 แหง มีการระบายน้ําไดดี อบต.

บริเวณรานลาบหนานเนียง ถึง ระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง ปากกวาง 0.20 ม. ยาว 4 ม. ไมใหเกิดน้ําทวมขัง

ลําน้ําแมสาย

11 โครงการกอสรางทางลอด คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีถนน กวาง 6 ม. ยาว 100 ม. 1,700,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต./กรม

ใตสะพานขามลําน้ําแมสายหมูที่ 10 สําหรับใชในการสัญจร สองชองทาง จํานวน 1 จุด สัญจรสะดวกและ ทางหลวงฯ

ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว รวดเร็ว 619698E

2000921N
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

    

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 กอสรางเรียงหินยาแนว หมูที่ 10 เพื่อปองกันตลิ่งพัง ปองกันตลิ่งพัง อบต.

บริเวณหลังบานนายพันธทิพย

สายน้ําเย็น

13 กอสรางเรียงหินยาแนว หมูที่ 10 เพื่อปองกันตลิ่งพัง ปองกันตลิ่งพัง อบต.

จากสะพานแมสาย ถึง สวน

นางปราณี   กันทาวงค

14 โครงการขุดลอกลําหวยแมสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กวาง 7 ม. ยาว 2,000 ม. 2,800,000 1 สาย ลําหวยไมตื้นเขิน อบต.

หมู 10 การไหลของน้ํา ลึก7 ม. 619272E

2000959N

15 โครงการปรับปรุงและขยายเขตหอ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบกา หมูที่ 10 100,000 1 แหง ประชาชนไดรับ อบต.

กระจายขาวหมูบานจัดสรร หมูที่ 10 กระจายขาว ขอมูลขาวสาร 619413E

2001055N
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

    

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอสรางบอบาดาลมือโยก เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 1  บอ 230,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชใน อบต.

หมู 10 เพื่อการอุปโภค บริโภค การอุปโภคบริโภค 619402E

2001060N

17 โครงการขุดลอกลําเหมืองรองขาวดอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยาว 200 ม. 64,000 1 สาย ลําเหมืองไมตื้นเขิน อบต.

 หมู 10 การไหลของน้ํา ระบายน้ําไดดี 619455E

2000701N

18 โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยาว 200 ม. 64,000 1 สาย ลําเหมืองไมตื้นเขิน อบต.

จากทางหลวง 101 ถึง ที่นานาง การไหลของน้ํา ระบายน้ําไดดี 619101E

กรวรรณ   ยิ่งยวด 2000027N

19 โครงการขุดลอกลําเหมืองตั๋บ - ตัน เพื่อบํารุงรักษาลําเหมืองและ กวาง 2 ม. ลึก 1 ม. 840,000 1 สาย ลําเหมืองไดรับการ อบต.

หมูที่ 10 จากบานนางสุนีย   แมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพการไหล  ยาว 1,200 ม. บํารุงรักษาและ 619670E

ถึง บานนางคําปน   จิตเทพ ของน้ํา ไมตื้นเขิน 2001215N
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมผิวทางจราจรดวย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนนแอสฟลทคอนกรีต 3,740,000 1 สาย ประชาชนไดสัญจร อบต.

แอสฟลทคอนกรีต จากทางเขา อยางสะดวก  รวดเร็ว ผิวทางกวาง 5 ม. อยางสะดวก รวดเร็ว

หมูบาน หมูที่ 2 ถึง เขตติดตอ ความยาว 2,200 ม. 

ตําบลบานกาศ หนา 5 ซ.ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 11,000 ตร.ม.

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ
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งบประมาณและที่ผานมา



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร 1สาย ประชาชนมีการ อบต.

จากที่นานางสิงหา   สันปาเปา  ถึง อยางสะดวก  รวดเร็ว สัญจรสะดวกและ

ที่นานางสายสมร   พวงมณี รวดเร็ว 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต มีรองระบายน้ําสําหรับ กวาง 3 ม. ยาว 170 ม. 1,700,000 1แหง มีการระบายน้ําไดดี อบต./กรม

บล็อกคอนเวิรสจากทางหลวง ระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง สองชองทาง จํานวน 1 จุด ไมใหเกิดน้ําทวมขัง ทางหลวงฯ

หมายเลข 101 ถึง บาน 620143E

นายประดิษฐ  เมืองแกน พรอม 2002249N

ถมลูกรัง ถึง ที่นา น.ส.วรรณา  

แผลงศร

7 โครงการกอสรางสะพานหมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร สะพาน คสล. กวาง 10 ม. 1,681,680 1แหง ประชาชนมีการ อบต.

ขามลําน้ําแมสายจากบานนายหลั่ง   อยางสะดวก  รวดเร็ว ยาว 12  ม.  สัญจรสะดวกและ 619307E

สายน้ําเย็น ถึง ร.ร.แมสายดอนทัน  รวดเร็ว 2000943N
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 6 ม. 150,000 1 แหง ประชาชนมีการ   อบต.

หมูที่ 11 ขามลําหวยขี้เหล็กและ อยางสะดวก  รวดเร็ว คมนาคม 

เวียงทอง สะดวก  รวดเร็ว

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 300,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

(ถนนสายเรียบรองขี้หมู)จากหมูที่ 6 อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 1,280 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ ถึง หมูที่ 4 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลสบสาย

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 300,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

สายหวยแฟน ซอย16)จากหมูที่ 5 อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 1,190 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ ถึง หมูที่ 11 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลเวียงทอง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 400,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

สายหนองผาออม)จากหมูที่ 5 ถึง อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 1,450 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ หมูที่ 11 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลเวียงทอง

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 400,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

สายทุงขาวดอ)จากหมูที่ 3 อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 1,970 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ ถึง หมูที่ 1 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลดอนมูล

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

สายเลียบรองหาบาท)จากหมูที่ 6 อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 2,940 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ ถึง หมูที่ 11 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลเวียงทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 02



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังดวย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรังดวยหินคลุก 500,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

หินคลุก (ถนนสายเลียบรองแวง) อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 2,155 ม. คมนาคม 

จากหมูที่ 1 ตําบลรองกาศ ถึง สะดวก  รวดเร็ว

หมูที่ 4 ตําบลบานกาศ

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 600,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

สายทุงนารองผา) จากหมูที่ 6 อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 4 ม. ยาว 5,500 ม. คมนาคม 

ตําบลรองกาศ ถึง หมูที่ 11 สะดวก  รวดเร็ว

ตําบลเวียงทอง

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังดวย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 700,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

หินคลุก (สายทุงนาผาสุก)จาก อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 4 ม. ยาว 2,110 ม. คมนาคม 

หมูที่ 6 ตําบลรองกาศ ถึง สะดวก  รวดเร็ว

หมูที่ 11 ตําบลเวียงทอง

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา



4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและศูนยกลางระบบโลจิสติกส 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.2 จําเปนเรงดวนในดานแหลงน้ํา ถนน สะพาน

1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

    แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา  หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังดวย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรังดวยหินคลุก 550,000 1 แหง ประชาชนมีการ อบต.

หินคลุก (ถนนสายทุงนาดอนทัน) อยางสะดวก  รวดเร็ว กวาง 3 ม. ยาว 2,550 ม. คมนาคม 

จากหมูที่ 7 ตําบลรองกาศ  ถึง สะดวก  รวดเร็ว

หมูที่ 1 ตําบลสบสาย

18 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการ ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ขนาดยาว 100 ม. 3,500,000 1 แหง ลดการกัดเซาะ อบต.

กัดเซาะตลิ่ง(เขื่อนเกเบี้ยน) (เขื่อนเกเบี้ยน)ลําเหมือง ลึก 12 ม. และการพังทลาย

ลําเหมืองรองกาศ รองกาศ ของดิน

แบบ ผ. 02

231

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ 03

เปาหมาย  หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อไวสําหรับใชงานใน 1. เกาอี้ทํางาน 25,200 สํานักปลัด

สํานักงาน 1.1 เกาอี้ทํางาน จํานวน 

4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

1) เกาอี้บุนวม

2) มีพนักผิงหลัง

3) ลอเลื่อน

4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง

1.2 เกาอี้ทํางาน จํานวน 

4 ตัวๆ ละ 3,800 บาท

1) เกาอี้บุนวม

2) มีพนักผิงหลัง

3) ลอเลื่อนมีโชคปรับสูงต่ํา

ได ปรับระดับได

4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อไวสําหรับใชงานใน 2. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 15,800 สํานักปลัด

สํานักงาน 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง ๆ 

ละ 7,900 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ
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งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ



แบบ ผ 03

เปาหมาย  หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อไวสําหรับใชงานใน 3. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 23,800 สํานักปลัด

สํานักงาน บานเลื่อนกระจก 

จํานวน 7 ตัว ๆ 

ละ 3,400 บาท

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ

บานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อไวสําหรับใชงานใน 4. เหล็กชนิดสองบาน 27,500 สํานักปลัด

สํานักงาน จํานวน 5 หลัง ๆ 

ละ 5,500 บาท 

มาตรฐานครุภัณฑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 

1 สํานักงบประมาณ   

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อไวสําหรับใชงานใน รถบรรทุก(ดีเซล) 868,000 สํานักปลัด

และขนสง สํานักงาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมตํ่ากวา 

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด 

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ 03

เปาหมาย  หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ขับเคลื่อน 2 ลอ สํานักปลัด

แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จํานวน 1 คัน

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องอัดอากาศ 66,000 สํานักปลัด

สํานักงาน ขนาด 300 ลิตรตอนาที 

จํานวน 1 เครื่อง

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอร 90,000 สํานักปลัด

สํานักงาน ชนิดตั้งโตะแบบประมวลผล

แบบที่ 2 ตามคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

30,000 บาท

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 12,900 สํานักปลัด

สํานักงาน พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

4,300 บาท 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ
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แบบ ผ 03

เปาหมาย  หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องพิมพ Multifunction 24,000 สํานักปลัด

สํานักงาน แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) ตามคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 3 เครื่อง ๆ

ละ 8,000 บาท 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องพิมพ เลเซอรหรือLED 30,000 สํานักปลัด

สํานักงาน ขาวดําชนิด network แบบ

ที2่(38หนา/นาท)ีตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 15,000 บาท 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อไวสําหรับใชงานใน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 27,700 สํานักปลัด

เผยแพร สํานักงาน ระดับ XGA ขนาด 2,500

AnsiLumens   

จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ
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องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



แบบ ผ 03

เปาหมาย  หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อไวสําหรับใชงานใน โทรทัศนแอลอีดี (LED) 56,100 สํานักปลัด

เผยแพร สํานักงาน แบบ Smart Tv 

ระดับความละเอียดจอภาพ 

1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 48 นิ้ว

จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 

18,700 บาท

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อไวสําหรับใชงานใน โตะทํางานเหล็ก 4,900 สํานักปลัด

สํานักงาน ขนาด 4 ฟุต มีกระจก 

จํานวน 1 ตัว
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ

งบประมาณและที่ผานมา



 
สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามแผน 

สามารถดําเนินการได  2 ทาง 
1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปเปนแนวทางการจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  2. ขอสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานอ่ืน 

- ขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน และองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการเอง 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม ใหหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ โดยเสนอผานอําเภอ 

การติดตามและประเมินผล 
1. ตรวจสอบโดยสภาองคการบริหารสวนตําบล โดย 
- ตรวจสอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสามป 
- ติดตามการดําเนินงานโครงการใหเปนไปดวยความถูกตอง 
- คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะตองรายงานผลการดําเนินงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบล อยางนอย

ปละ  2 ครั้ง 
2. ตรวจสอบโดยอําเภอ 
-  กํากับให องคการบริหารสวนตําบล ใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป 

   - ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
3. ตรวจสอบ/ติดตาม โดยภาคประชาชน 
- เขารวมเปนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจาง 
- ติดตามการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปดวยความถูกตอง 
- เมื่อสิ้นปงบประมาณใหคณะผูบริหารประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานในรอบปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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