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หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกองช่าง และส านักปลัดได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร  ให้ด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ. 2566-2570) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เรียบร้อยแล้วจึงต้องมีการแก้ไขโครงการต่างๆ     
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.256 6-2570) ปรากฏว่า มีโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น จริง แต่ว่า
งบประมาณไม่ตรงกับที่จะเกิดข้ึนจริง จึงได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจริง และเพ่ือที่จะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ต่อไป โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญ
เดิมในแผนเปลี่ยนแปลงไป  และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ การแก้ไข 
หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับหมวดที่ 4 การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนา
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้เพ่ิมเติมข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะท าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง ดังนั้นกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จึงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 256 6 – 2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 6 – 2570) แก้ไขฉบับที่ 
1/2565  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ
ประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 

 
 

        กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ  
        เทศบาลต าบลบา้นต๊ า  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2565  

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต๊าบลบ้านต๊๊า 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  100,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 53 รายการที่ 2 
 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต๊าบลบ้านต๊๊า 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  50,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อน๊าไปจัดท๊างบประมาณรายจ่ายปี 2566 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  
ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด๊าเนินงานของ สปสช.และทัศนศึกษาดู
งานของกลุ่มต่างๆ ฯลฯ 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 53 รายการที่ 1 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  168,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อน๊าไปจัดท๊างบประมาณรายจ่ายปี 2566 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  
ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2565  

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์/หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  70,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 72 รายการที่ 8 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  65,500  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อน๊าไปจัดท๊างบประมาณรายจ่ายปี 2566 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5 ด้าน
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4 

 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  550,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 42 รายการที่ 10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  425,120  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อน๊าไปจัดท๊างบประมาณรายจ่ายปี 2566 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  
ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2565 
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สารบัญ 
 
 

        เร่ือง                       หน้า  
   

  รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2565             1-5 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ได้รับบันทึกข้อความจากงานแต่ละกองต่างๆให้ท าการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นให้ลงส ารวจโครงการในพื้นท่ี
ภายในต าบล เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลบ้านต๊ า และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2566-2570) 
เรียบร้อยแล้วจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือจะน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น
ข้อ 22/1และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงได้ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 6 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 
 

 
 

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
        เทศบาลต าบลบา้นต๊ า  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าหน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 9 
 
-  เป้าหมาย รางระบายน้้า ยาว 270 เมตร 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
พ.ศ. 2567  หน้า 101 ล้าดับที่ 145 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ข้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย พย.ถ.13-003 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านต๊้าในหมู่ 9 
-  เป้าหมาย ช่องทางระบายน้้ากว้าง 40 ซม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 40 ซม. ยาว 80 เมตร หนา 0.10 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้ 214,700  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 

1. เนื่องจากพิมพ์ผิด จากร่องระบายน้้า เป็น รางระบาย
น้้า 
2. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลัก
วิชาการช่าง และงบประมาณ 
5. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
6. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายปุ่ยพร้อม
รางระบายน้้า หมู่ 10 
-  เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4.00  เมตร ยาว 108 
เมตร 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  500,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  
ปี พ.ศ. 2566   หน้า 105 รายการที่ 168 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายปุ่ย 
หมู่ 10  
-  เป้าหมาย  กว้าง 4.00  เมตร ยาว 108 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 432 
ตร.ม. พร้อมเสริมไหล่ทาง พร้อมวางท่อ 1 จุด
ตามรายละเอียดแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้ 260,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลัก
วิชาการช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
5. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 
-  เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
กว้าง 0.60  เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  
  
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้   300,000   บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
พ.ศ.2566  หน้า 84 รายการที่ 48 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 
-  เป้าหมาย ช่องทางระบายน้้ากว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตรพร้อมฝาปิด 
รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้  297,000   บาท  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
   

1. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลัก
วิชาการช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
5. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 4 หมู่ 11 
-  เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด  
ซอย 4 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้   300,000   บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
พ.ศ.2566  หน้า 110 รายการที่ 200 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 4 หมู่ 12 
-  เป้าหมาย ช่องทางระบายน้้ากว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 129 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 1 
จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้  349,000   บาท  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เนื่องจากพิมพ์ผิดหมู่ 11 เป็น หมู่ 12 
2. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลัก
วิชาการช่าง และงบประมาณ 
5. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
6. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 6 
-  เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4.00  เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  700,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
ปี พ.ศ. 2566   หน้า 92 รายการที่  92 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 6 
-  เป้าหมาย ถนน คสล.กว้าง 4.00  เมตร ยาว 
157 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 628 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  364,700  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566    

1. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตาม
หลักวิชาการช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
5. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

6 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวอร์ดถนนสายบ้าน
ห่าง-บ้านทุ่ง (ข้างบ้านผู้ช่วยนัย) หมู่ 7 
 
-  เป้าหมาย ก่อสร้างบล็อคคอนเวอร์ดถนนสาย
บ้านห่าง-บ้านทุ่ง (ข้างบ้านผู้ช่วยนัย) 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  1,000,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  
ปี พ.ศ. 2566-2570   หน้า 123 รายการที่  23 

โครงการวางท่อ คสล.ข้างถนนสายบ้านห่าง-
บ้านทุ่ง (ใกล้บ้านนายบูรศักดิ์  ประชุมของ)  
หมู่ 7 
-  เป้าหมาย วางท่อ คสล. ขนาด      1.00 
เมตร จ้านวน 2 แถว รวม 16 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนก้าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  92,100  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566    

1. เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้าบลบ้านต๊้า 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตาม
หลักวิชาการช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 
5. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2566 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

7 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  13,000,000   บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 54 รายการที่ 4 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้   13,400,000   บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2566 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  
ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงาน   งบกลาง 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  7,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 62 รายการที่ 4 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  10,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2566 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4 ด้าน
ความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 

9 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
ถนนสายหลักในเขตพื้นที่ต้าบลบ้านต๊้า 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  20,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 56 รายการที่ 1 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใ์นเขตพื้นที่ต้าบล
บ้านต๊้า 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  45,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2566 
 

 ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

แผนงาน สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

10 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน
และประชาชนต้าบลบ้านต๊้าต้านภัยยาเสพติด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  50,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 66 รายการที่ 2 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน
และประชาชนต้าบลบ้านต๊้าต้านภัยยาเสพติด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  70,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566-2570 

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2566 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  
ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงาน   การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  5,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570  หน้า 50 รายการที่ 12 

โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  10,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566-2570  
  

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2563 
3. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 2564 
4. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 2565 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  
ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงาน   การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

12 โครงการอนุรักษ์ ป่าต้นน้้า อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและหรือสนับสนุนการฝึกอบรมสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษ์ป่าในเขตต้าบลบ้านต๊้า 
-  งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  20,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 59 รายการที่ 1 
 

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
-  งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตั้งไว้  100,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
 

1. เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจริง 
2. เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายปี 
2566 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แผนงาน   การเกษตร 



 



แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่   1/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
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        เร่ือง                       หน้า  
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หลักการและเหตุผล 
 



  ด้วยเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้าน และจากแต่ละงานที่ได้รับนโยบายจากทางจังหวัด 
เพ่ือจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และการบริหารงานของท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ได้ด๊าเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า            
(พ.ศ.2566-2570) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีโครงการที่เพ่ิมเติมในครั้งนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการบริหารงานของท้องถิ่น จึงขอบรรจุโครงการเหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือรองรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการบริหารงาน
ของเทศบาล และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด๊าเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท๊าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท๊าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ๊าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส๊าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ๊าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก๊าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท๊าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง   ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จึงได้จัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565 ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าขึ้น  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก๊าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2565  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และของประเทศชาติต่อไป 

 
 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
          เทศบาลตา๊บลบา้นต๊๊า  
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 

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

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล 
(แบบหญ้าเทียม) 
ต๊าบลบ้านต๊๊า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมาออก
ก๊าลังกายเพื่อสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
ประชาชนมาท๊า
กิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
(แบบหญ้าเทียม) 
ต๊าบลบ้านต๊๊า  ขนาดกว้าง   29 
เมตร ยาว 49 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 สนามฟุตบอล 
 จ๊านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 14 หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา และ
เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนก๊าหนด 

100,000     ถนน คสล.  
จ๊านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 

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 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้๊า ถนนสายฝาย
ไม้ยางข้างอ่างทุ่งกลอง 
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้๊ากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

พนังกั้นดิน/กั้นน้๊า ความยาว 50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 

390,000     พนังกั้นดิน/
กั้นน้๊า  
จ๊านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองช่าง 

4 โครงการจัดท๊าการ์ดเรล
ถนนสายฝายไม้ยางข้าง
อ่างทุ่งกลอง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา และเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ความยาว 50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล 

90,000     การ์ดเรล 
จ๊านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 

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 

5 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาในหมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้๊า

สะอาดไว้อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน

หมู่บ้าน หมู่ 7 รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาล 

 

500,000     ร้อยละ 90 มี

น้๊าสะอาด

ส๊าหรับการ

อุปโภค-

บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้๊าสะอาดไว้

อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการจัดท๊าการ์ดเรล 
ถนนเช่ือม หมู่ 7 เชื่อม 
หมู่ 12 ข้างบ้านนายพลตรี 
ธรรมไชย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา และเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ความยาว 50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล 

150,000     การ์ดเรล 
จ๊านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  

  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด๊าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติราชนารี 

เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์
รุ่นใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ตัวแทนอาสาปศุสัตว์
จ๊านวน 13 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ๊านวนอาสาปศุ
สัตว์รุ่นใหม่มี
เพิ่มขึ้น 

อาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่มี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ามีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ส๊านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
      1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมต๊าบล
บ้านต๊๊า 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการ
ด๊าเนินการเป็นไปด้วยควา
มาเรียบร้อย 

อุดหนุนกิจกรรมโครงการที่
สภาวัฒนธรรมต๊าบลบ้านต๊๊า 
จ๊านวน 3 โครงการ 
- แห่เทียนพรรษา 5,000 บาท 
- ส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ด
ต้น 5,000 บาท 
- ส่งเสริมประเพณีสรงน้๊าพระ
ธาตุโป่งขาม 5,000 บาท 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ๊านวนกิจกรรม/
โครงการที่ประสบ
ผลส๊ารวจ 

การด๊าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมต๊าบลบ้านต๊๊ามี
ประโยชน์ เกิด 
ประสิทธิภาพต่อ
ประชาชนในต๊าบล
บ้านต๊๊า 

ส๊านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   6  พัฒนาการเมืองการบริหารพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่   5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารงานบุคคล 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานจ้าง เข้าใจระเบียบ
การบริหารงานบุคคล
เพิ่มขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานจ้าง 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน๊าความรู้
มาปรับในการ
ท๊างานบริหารงาน
ของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจ การบริหารงานบุคคล
เพิ่มมากขึ้น 

ส๊านักปลัด 

 

 

 

 


