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หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้านและตามนโยบายของผู้บริหารให้ด๊าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ       
ได้ด๊าเนินการตรวจสอบรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีโครงการที่เพ่ิมเติม
ในครั้งนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการ
บริหารงานของท้องถิ่น จึงขอบรรจุโครงการเหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
2561  ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด๊าเนินการตาม
ขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท๊าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจ๊าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส๊าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ๊าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก๊าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท๊าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง   ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จึงได้จัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2565  ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าขึ้น  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก๊าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2565   ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และของประเทศชาติต่อไป 

 

 
 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
          เทศบาลตา๊บลบา้นต๊๊า  
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02 /1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ระบบประปา
ภูเขา หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบ
ประปาภูเขา หมู่ 7 
 

500,000     ประชาชนร้อยละ 90 
มีน้้าไว้อุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการระบบ
ประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย
ส้าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้้า
สะอาดไว้อุปโภค-
บริโภค 

ระบบประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยส้าหรับ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 

5,200,000 5,200,000    ประชาชนร้อยละ 90 
มีน้้าไว้อุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
สะอาดไว้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านต๊้าพระแล หมู่ 11 
-อ่างเก็บน้้าห้วยเฮือก ต.
บ้านต๊้า อ.เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
บ้านต๊้าพระแล หมู่ 11 -อ่าง
เก็บน้้าห้วยเฮือก กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,251 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมไหล่ทาง 

 4,328,200    ถนน คสล.จ้านวน 
1 สาย 

เกษตรกรได้รับความ
ปลอดภัยและการขนถ่าย
สินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นๆ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายอ้าย จันสา หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายอ้าย จันสา หมู่ 1 

 400,000    ถนน คสล. จ้านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการระบบประปาแบบ
ป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชีนวัตกรรมไทยส้าหรับ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
น้้าสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ระบบประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยส้าหรับ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 

5,200,000 5,200,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้้าไว้
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าสะอาด
ไว้อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2/1  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
6 โครงการระบบประปาแบบ

ป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชีนวัตกรรมไทยส้าหรับ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้้า
สะอาดไว้อุปโภค-
บริโภค 

ระบบประปาแบบ
ป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่
ในบัญชีนวัตกรรม
ไทยส้าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ 13 

5,200,000 5,200,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้้าไว้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าสะอาด
ไว้อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นๆ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายตวงค้า หมู่ 13 
เชื่อมต่อต้าบลบ้านต๋อม  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายตวงค้า 
หมู่ 13 เชื่อมต่อต้าบล
บ้านต๋อม 

 500,000    ถนน คสล. จ้านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้าบ้านนายจ้านงค์ หมู่ 13 
เชื่อมต่อต้าบลบ้านต๋อม  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
หน้าบ้านนายจ้านงค์ 
หมู่ 13 เชื่อมต่อต้าบล
บ้านต๋อม 

 500,000    ถนน คสล. จ้านวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2 /1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการระบบ
ประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชีนวัตกรรมไทย
ส้าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้
หมู่บ้านมีน้้า
สะอาดไว้
อุปโภค-
บริโภค 

ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยส้าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 

5,200,000 5,200,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้้าไว้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
สะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นๆ 

10 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 5 จุด หมู่ 5 

เพื่อป้องกัน
น้้ากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้้า จ้านวน 5 จุด ดังนี ้
1.ด้านหลังศาลาที่เก็บของหลังวัด ยาว 35 เมตร 
2.ติดถนนซอย 3 ตรงคอสะพานถึงบ้านนายหลาน ใจลา 
 ยาว 20 เมตร 
3. หลังฝายทุ่งหลวง ซ้าย-ขวา ข้างละ 50 เมตร 
4.หลังฝายล้าน้้าแม่ต๊้าสายกลางบ้านนายพรพิทักษ์ เหมี้
ยงหอม ซ้าย-ขวา ข้างละ 50 เมตร 
5. หลังป้อมยามเก่า ถึงสะพานข้ามล้าน้้าแม่ต๊้า 
 ข้างตะวันตก ยาว 25 เมตร 

800,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 5 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2 /1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยูส่งน้้า
สายโทก เชื่อมบ้านท่าช้าง 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้เกษตรมี
น้้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

รางตัวยูขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ความลึก 1.20 เมตร 
 ความยาว 800 เมตร  

800,000     รางระบายน้้า 
 จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาการขาดแคลนน้้า
การเกษตรและลดปัญหา
ตลิ่งพังทลาย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย 1 
 (ต่อเติมช่วงที่ 4)  หมู่ 4 

เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางตัวยูขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ความลึก 0.10 เมตร  
ความยาว 50 เมตร 

 400,000    รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการระบบประปา
แบบป๊อกแทงค์ขนาด
ใหญ่ในบัญชีนวัตกรรม
ไทยส้าหรับประปา
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
น้้าสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ระบบประปาแบบป๊อกแทงค์
ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
ส้าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 

5,200,000 5,200,000    ประชาชนร้อยละ 90 มี
น้้าไว้อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอด 
ทั้งปี 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นๆ 

14 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้้าหลังบ้านนาง
สิน  หลักฐาน หมู่  2 

เพ่ือป้องกันน้้า
กัดเซาะตลิ่ง
พังทลาย 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้้าหลัง
บ้านนางสิน  หลักฐาน หมู่  2 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2/1  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้้าข้างบ้าน
นางพิกุล  เหมี้ยงหอม 
หมู่  2 

เพื่อป้องกันน้้ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้้าหลัง
บ้านนางพิกุล  เหมี้ยงหอม  
หมู่  2 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้้าฝายข้าง 
ร.ร.ต๊้าดอนมูลหน้าบ้าน
น.ส.พิมพา รัศมี หมู่  2 

เพื่อป้องกันน้้ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้้าฝาย
ข้าง ร.ร.ต๊้าดอนมูลหน้าบ้าน
น.ส.พิมพา รัศมี หมู่  2 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตรูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 3 
หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 3 
หมู่ 2 

 400,000    รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 



-8- 

2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2/1  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการจัดซื้อหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยซอย
ข้างบ้านนางสุพรรณ 
รักษ์พานิช หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ซอยข้างบ้านนางสุพรรณ  
รักษ์พานิช หมู่ 2 

200,000     ถนนหินคลุก 
 จ้านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝาย
แบ่งน้้าทุ่งใน หมู่ 9 
 

เพื่อช่วยชลอ
และกักเก็บน้้าไว้
ในใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายแบ่งน้้าทุ่งใน 
 หมู่ 9 

 500,000    ฝายแบ่งน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 6 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิด ซอย 6 กว้าง 40 เมตร ยาว 
170 เมตร 

300,000     รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 7 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิด ซอย 7 กว้าง 40 เมตร ยาว 
170 เมตร 

300,000     รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2/1  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 8 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิด ซอย 8 กว้าง 40 เมตร ยาว 
170 เมตร 

300,000     รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 9 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิด ซอย 9 กว้าง 40 เมตร ยาว 
170 เมตร 

300,000     รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 10 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิด ซอย 10 กว้าง 40 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

300,000     รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างพนัง
ก้ันดิน/ก้ันน้้า(โดยวาง
กล่องเกเบี้ยน) หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้้ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างพนังก้ันดิน/ก้ันน้้า
(โดยวางกล่องเกเบี้ยน) ตั้งแต่
บ้านนายโต ใจลา ถึงบ้านพ่อ
หลวงโยธิน   สนธิศรี 

500,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้้า 
จ้านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้้ากัดเซาะตลิ่ง
พังทลาย 

กองช่าง 
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                         แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2565 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ตัดหญ้าใน
บริเวณพื้นที่ต้าบล
บ้านต๊้า 

รถแทรคเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 49 แรงม้า 
กระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2400 ซีซี และ
เครื่องตัดหญ้ายื่นข้าง
ติดท้ายรถแทรกเตอร์ 
ขนาด 120 ซม. 
จ้านวน 1 คัน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองช่าง 

 

 

 

 

 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที ่ 2/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 



สารบัญ 
 
 

        เร่ือง                       หน้า  
   

  รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2/2565              1-3 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้านและตามนโยบายของผู้บริหารให้ด๊าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ด๊าเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบล
บ้านต๊๊า (พ.ศ.2566-2570) เรียบร้อยแล้วจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง          
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือรองรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการบริหารงานของเทศบาล และเพ่ือให้ถูกต้องตรง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548              
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1และข้อ 22/2 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ๊านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณี
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด๊าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ๊านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส๊าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ๊าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก๊าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท๊าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง  ดังนั้น เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จึงได้ ด๊าเนินการเปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น 

  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 6 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และของประเทศชาติต่อไป 

  

 
 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
          เทศบาลตา๊บลบา้นต๊๊า  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม)่ 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านต๊๊า
กลาง-บ้านต๊๊าใน หมู่ที่ 8,9 
 
- เป้าหมายก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1758 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
- ช่วงที่ 2  กว้าง 6.00  เมตร ยาว 747  เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  ตั้งไว้ 5,670,200  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) พ.ศ. 2565  หน้า 131  
รายการที่ 56 

โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทาง
หลวงท้องถิ่นสายบ้านต๊๊ากลาง-บ้านต๊๊าใน 
หมู่ที่ 8,9 (โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต) 
- เป้าหมาย ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
(โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 1758 เมตร หนา 0.04 เมตร 
- ช่วงที่ 2  กว้าง 6.00  เมตร ยาว 262  เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตั้งไว้  3,882,700  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง 
และงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม)่ 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห่าง 
บ้านทุ่ง หมู่ 7 
 
 
- เป้าหมาย ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 1770 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7080 ตารางเมตร 
พร้อมถมดินไหล่ทางรายละเอียดตาม
แปลน 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  ตั้งไว้ 3,681,600  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 126  รายการที่ 35 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านทุ่ง-บ้านห่าง หมู่ 7 บ้านต๊๊า
พระแล ต๊าบลบ้านต๊๊า อ๊าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 

- เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 2000  เมตร หนา 0.15 เมตร 
 พร้อมไหล่ทาง 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตั้งไว้  4,537,100  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2567 
 

1.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือด 
ร้อนของเกษตรกร 
2.เพื่อรองรับโครงการที่จะไปขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
3.เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง 
และงบประมาณ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  2/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม)่ 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง
สาย ชร.14-อ่างทุ่งกลอง หมู่ 7 
 
 
- เป้าหมาย ก่อสร้าง ถนน คสล.  
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร  
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)   ตั้งไว้  2,700,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 124  รายการที่ 29 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านต๊๊าพระแล หมู่ 7 - อ่าง
เก็บน้๊าห้วยเฮือก ต๊าบลบ้านต๊๊า อ๊าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
- เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
  ยาว 2350  เมตร หนา 0.05 เมตร  
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตั้งไว้  8,523,700  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2567 
 

1. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกร 
2. เพื่อรองรับโครงการที่จะไป
ขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการ
ช่าง และงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 


