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หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้านและตามนโยบายของผู้บริหารให้ดำเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านต๊ำ และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ       
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีโครงการที่เพ่ิมเติม
ในครั้งนี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการ
บริหารงานของท้องถิ่น จึงขอบรรจุโครงการเหล่านี้ ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
2561  ข้อ  22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวกำหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะทำให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง  ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำขึ้น  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพ่ือเป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  คณ ะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตำบลบ้ านต๊ ำ  จึ งห วั ง เป็ น อย่ างยิ่ งว่ าแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น                 
(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3/2566  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ และของประเทศชาติต่อไป 

 

 
 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
          เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

 
 



-2- 

2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 /1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกจิ 
  1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุน
ขยายเขตไฟฟ้าถนน
สายการเกษตรทุ่ง
หลวง หมู่ 5 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มา ใน
เวลากลางคืน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนน
สายการเกษตรทุ่งหลวง   
ยาว 474 เมตร  หมู่ 5 
พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q 587902E   2125136N 
 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5 ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 /1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกจิ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
ในการสัญจร
ไป-มาในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์หมู่
ท่ี 1 ถนนสายบา้นห้วยเคียน
เหนือ หมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อบา้นต ๊า 
นกกก ต.ท่าจ าปี จ านวน 15 จุด  
พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q 590843E   2126703N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่าเซลล ์ ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ซอย 3 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
ในการสัญจร
ไป-มาในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์หมู่
ท่ี 1 ถนนสายการเกษตรบา้น
หว้ยเคียนเหนือ  ซอย 3 
จ านวน 15 จุด  พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 591367E 2126900N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่าเซลล ์ ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  2/2566 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกจิ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกจิ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4 เช่ือมต าบล
บา้นต๋อม หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนน คสล. หรือทาง
ด าซอย 4 เช่ือมต าบลบา้นต๋อม 
หมู่ 1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร จ านวน 4 ช่วง  
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 590733E 2126790N 

   500,000  ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

4 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
หมู่ท่ี 2 ถนนสายบา้นต ๊า
ดอนมูลเช่ือมบา้นร่องไผ  
ต.บา้นต๋อม จ านวน 15 จุด 
47Q 589809E 2124874N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  2/2566 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าพร้อมฝา
ปิดถนนสาย 1127 
ตั้งแต่หนา้บา้นนาง
แสงหลา้ หลกัฐาน 
ถึงหนา้บา้นนาย
ประสิทธ์ิ  งามเมือง 
หมู่ 2 

เพื่อป้องกนัน ้า
ท่วมขงัใน
หมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด
ถนนสาย 1127 ตั้งแตห่นา้บา้น 
นางแสงหลา้ หลกัฐาน ถึงหนา้บา้น
นายประสิทธ์ิ  งามเมือง หมู่ 2 กวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 480 
เมตร พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 589483E  2124986N 

 480,000    รางระบายน ้า 
จ านวน 1 จดุ 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บา้น  

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืนๆ 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้สู่
พ้ืนท่ีการเกษตร
พร้อมปรับเกล่ีย หมู่ 
3 เช่ือมหมู่ 10 บา้น
ร่องไผ ต.บา้นต๋อม   

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลกุเขา้สู่พ้ืนท่ี
เกษตรพร้อมปรับเกล่ีย หมู่ 3 เช่ือม
หมู่ 10 บา้นร่องไผ ต.บา้นต๋อม   
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 580 เมตร 
 หนา 0.25 เมตร  พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 588913E   2125060N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอืน่ๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 /1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  2/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที ่1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 

 
2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนายสุรชยั ใหญ่วงค ์หมู่ 3 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้าขา้ง
บา้นนายสุรชยั ใหญ่วงค ์หมู่ 3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

8 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หลงับา้นนายประยงค ์ใหญ่วงค ์หมู่ 3 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หลงับา้นนายประยงค ์
 ใหญ่วงค ์หมู่ 3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

9 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หนา้บา้นนายสุทศัน์ ใจกลา้ หมู ่3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หนา้บา้นนายสุทศัน์ ใจกลา้ หมู่ 
3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

10 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า หนา้บา้นนางวชัรภรณ์ แสนค า 
หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า หนา้บา้นนางวชัรภรณ์ 
แสนค า หมู่ 3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

11 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า หนา้บา้นนายส ารอง  
หอมหวาน หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า หนา้บา้นนายส ารอง  
หอมหวาน หมู่ 3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 /1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิคร้ังที ่ 3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

12 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า ขา้งบา้นนาย
ทองมี เกษรพนัธ์ุ  
หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า ขา้งบา้นนายทองมี  
เกษรพนัธ์ุ หมู่ 3 

  500,000   พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
จ านวน 1 จดุ 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อืน่ๆ 

13 โครงการปรับปรุงเท
พ้ืนซีเมนต ์ลานจอด
รถป่าสุสานบา้นต ๊า
ป่าลาน หมู่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายให้ผู ้
ท่ีมาร่วมงาน
ฌาปนกิจให้มีท่ีจอด
รถ 

ปรับปรุงเทพ้ืนซีเมนต ์ลานจอด
รถป่าสุสานบา้นต ๊าป่าลาน หมู่ 3 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตรหนา 
0.10 เมตร  พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 588647E   2124826N 

 150,000    ลานป่าสุสาน 
จ านวน 1 จดุ 

ผูท่ี้มาร่วมงาน
ฌาปนกิจไดรั้บความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

14 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ใน
พ้ืนที่หมู่ท่ี 3  จ านวน 15 จุด 
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 589075E   2125128N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่าเซลล ์ ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

15 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
สายทุ่งหลวง หมู่ท่ี 5 

เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
สายทุ่งหลวง หมู่ท่ี 5  
จ านวน 15 จุด 
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 587902E   2125136N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่าเซลล ์ ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

16 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
สายซอย 1 หนา้วดั
เช่ือมบา้นต ๊าเหล่า 
ต.ท่าจ าปี หมู่ 2 เช่ือม
หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์  
สายซอย 1 หนา้วดัเช่ือม
บา้นต ๊าเหล่า ต.ท่าจ าปี หมู่ 2 
เช่ือมหมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 15 จุด 
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 587937E   2125274N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่าเซลล ์ ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

17 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ภายในหมู่บา้น 
 หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5  
จ านวน 15 จุด 
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 587524E   2125189N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

18 โครงการบดอดัลูกรัง
ถนนสายทุ่งหลวงฝ่ัง
ทิศตะวนัตก หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

บดอดัลูกรังถนนสายทุ่ง
หลวงฝ่ังทิศตะวนัตก หมู่ 5 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.25 เมตร 
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 587902E   2125136N 
 

 200,000    บดอดัลูกรัง
ถนนสายทุ่ง
หลวง จ านวน 1 
สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

19 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
หลงัศาลาเก็บของ
หลงัวดั หมู่ 5 

เพื่อป้องกนัน ้า
กดัเซาะตล่ิง
พงัทลาย 

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/ 
กั้นน ้า หลงัศาลาเก็บของหลงัวดั หมู่ 5 
สูง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 587906E   2125341N 

 500,000    พนงักั้นดิน/กั้น
น ้า จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพงัทลาย กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

20 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าตวัย ู
สายทุ่งมะโหก ม.5
เช่ือมบา้นต ๊าม่อน 
หมูท่ี่ 6 

เพื่อระบายน ้า
ไดส้ะดวกและ
ลดปัญหาน ้า
ท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูสายทุ่งมะโหก
เช่ือมบา้นต ๊าม่อน หมูท่ี่ 6  กวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 1000 เมตร   
พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 586559E   2125169N 

   500,000  รางระบายน ้า 
จ านวน 1 จดุ 

สามารถระบายน ้าไดดี้
ย่ิงขึ้น 
 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

21 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าตวัย ู
สายทุ่งหลวง เช่ือม
บา้นท่าชา้ง หมู่ 4 
เช่ือมหมู่ 5 

เพื่อระบายน ้า
ไดส้ะดวกและ
ลดปัญหาน ้า
ท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูสายทุ่งหลวง 
เช่ือมบา้นท่าชา้ง หมู่ 4 เช่ือมหมู ่5 กวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว รวม 700 
เมตร จ านวน 4 ช่วง   พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 588101E   2124968N 

 500,000    รางระบายน ้า 
จ านวน 1 จดุ 

สามารถระบายน ้าไดดี้
ย่ิงขึ้น 
 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าตวัย ู
สายกลางบา้น
เช่ือมบา้นท่าชา้ง 
หมู่ 4 

เพื่อระบายน ้าได้
สะดวกและลดปัญหา
น ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูสาย
กลางบา้นเช่ือมบา้นท่าชา้ง หมู่ 4 
กวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 
250 เมตร พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 588116E   2125397N 

  500,000   รางระบาย
น ้า จ านวน 
1 จุด 

สามารถระบายน ้าไดดี้
ย่ิงขึ้น 
 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

23 โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์บริเวณ
ถนนซอยประปาซอยขา้งวดัเช่ือม
บา้นหว้ยทรายค า หมู่ท่ี 6 
จ านวน 15 ตน้  พิกดัเร่ิมตน้  
47Q 586454E   2125185N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซ
ล่าเซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

24 โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์บริเวณ
ถนนซอย 4ถนนสายขา้งวดัถึงป่า
สุสาน หมู่ท่ี 6 จ านวน 15 ตน้ พิกดั
เร่ิมตน้ 47Q 586454E   2125185N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซ
ล่าเซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 



-12- 

2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/

กิจกรรม 
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

25 โครงการถนน
บดอดัลูกรังเพื่อ
ขยายถนนซอย
ท่าลอ้ เช่ือมทาง
ด าไปบา้นต ๊า
ม่อน หมู่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนนบดอดัลูกรังเพื่อขยายถนน
ซอยท่าลอ้ เช่ือมทางด าไปบา้นต ๊า
ม่อน หมู่ 12 กวา้ง 3 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.25 ม. พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q586229E  2125305N 

 300,000    ถนน จ านวน 1 
สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

26 โครงการ
ปรับปรุงเปล่ียน
ท่อประปาภูเขา
จากท่อ PVC. 
ขนาด 2.5 น้ิวเป็น
ท่อเหลก็ภาวา
ไนท ์หมู่ 6 

เพื่อลดปัญหาการถกู
ไฟป่าเผาเสียหาย 
ตน้ไมก่ิ้งไมล้ม้ทบั 

เปล่ียนท่อประปาภูเขาจากท่อ PVC. 
ขนาด 2.5 น้ิวเป็นท่อเหลก็ภาวาไนท ์ 
ช่วงระยะบนภูเขา หมู่ 6 
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q586289E  2125011N 

   7,000,000  ซ่อมแซม/
ปรับปรุงเปล่ียน
ท่อประปาเหลก็
บนภูเขา  

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายบา้นห่าง บา้น
ทุ่ง หมูท่ี่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
บริเวณถนนสายบา้นห่าง 
บา้นทุ่ง หมูท่ี่ 7 
จ านวน 15 จุด  พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q573886E  2126001N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

28 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายหลงัวดัพระแล 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
บริเวณถนนสายหลงัวดั
พระแล หมู่ท่ี 7  
จ านวน 15 จุด  พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q585249E  2125673N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

29 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายปลานิลทอง 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
บริเวณถนนสายปลานิล
ทอง หมูท่ี่ 7 จ านวน 15 จดุ  
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583158E  2126282N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายหัวพระแลถึง
ฝายทุ่งกลอง  หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์บริเวณถนนสายหวั
พระแลถึงฝายทุ่งกลาง  
หมู่ท่ี 7 จ านวน 15 จุด  
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q584232E  2125615N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

31 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมือง สายทุ่งโป่ง 
หมู่ 7 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
สายทุ่งโป่ง ช่วงท่ี 1 จาก
ฝายมาถึงทุ่งนานายหลัน่ 
ออ้ยหวาน หมู่ 7 
ปากกวา้ง 2 เมตร ยาว 344 
เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583887E  2126029N 

  500,000   ดาดล าเหมือง 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

32 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมือง สาย
ทุ่งโป่ง หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง สายทุ่งโป่ง ช่วง
ท่ี 2 จากทุ่งนา นายบุญโยง ออ้ยมลู 
มาถึง ทุ่งนา นายอนนัต ์หมู่ 7 ปากกวา้ง 
1.50 เมตร ยาว 1340 เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q584314E  2126039N 

500,000     ดาดล าเหมือง 
จ านวน 1 จดุ 

ลดปัญหาตล่ิงพงัทลาย กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

33 โครงการก่อสร้าง
ฝายทุ่งแพะ หมู ่7 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายทุ่งแพะ หมู่ 7 
กวา้ง 2 เมตร สูง 2 เมตร  พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q582826E  2125999N 

  500,000   ฝาย จ านวน 1 
จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อืน่ๆ 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
15 ขา้งร้านบนัลือ
ทรัพย ์หมู่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร-ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 ขา้งร้าน
บนัลือทรัพย ์หมู ่7 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร จ านวน 4 ช่วง    พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583617E  2126098N 

   500,000  ถนน คสล.  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานท่าปาก
กลอง หมู่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร-ไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าปาก
กลอง หมู่ 7 กวา้ง 5 เมตร ยาว 6 
เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583143E  2125939N 

 500,000    ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สะพาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

36 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
โซล่าเซลล ์ถนนสาย 1127 
ช่วงท่ี 1 ระหว่างต ๊าพระแล 
หมู่ 7-โรงเรียนบา้นต ๊า
กลาง หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
สาย 1127 ช่วงท่ี 1 ระหว่างต ๊าพระ
แล หมู่ 7 -โรงเรียนบา้นต ๊ากลาง 
หมู ่8 จ านวน 15 ตน้  พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583600E  2126090N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

37 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
โซล่าเซลล ์ถนนสาย 1127 
ระหว่างบา้นต ๊าใน-บา้นต ๊า
กลาง 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
สาย 1127 ระหว่างบา้นต ๊าใน -
บา้นต ๊ากลาง จ านวน 15 ตน้  
 พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q583267E  2126244N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มา
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
สาย 1127 สะพานแม่ต ๊า
ถึงน ้าตกจ าปาทอง  

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
สาย 1127 สะพานแม่ต ๊าถึงน ้าตก
จ าปาทอง  จ านวน 15 ตน้  
 พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q580591E  2126918N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

39 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พ้ืนท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย สายห้วยวดัแง่ซา้ย 
หมู่ 8  

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่พ้ืนท่ี
การเกษตรพร้อมปรับเกล่ีย สายหว้ย
วดัแง่ซา้ย หมู่ 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579896E  2126479N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
ไดร้วดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

40 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พ้ืนท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย สายหาดกุด หมู่ 8  

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่พ้ืนท่ี
การเกษตรพร้อมปรับเกล่ีย สายหาด
กุด หมู่ 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1600 
เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579390E  2126502N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
ไดร้วดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที ่ 3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการถนนลูกรัง
บดอดั ซอย 5 เส้นบน
เช่ือมป่าสุสาน หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนนลูกรังบดอดั ซอย 5 เส้นบน
เช่ือมป่าสุสาน  
หมู่ 9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1930 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579721E  2127791N 

 500,000    ถนน จ านวน 1 
สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขนถ่าย
สินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อืน่ๆ 

42 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตร
พร้อมปรับเกล่ีย  
ถนนสายทุ่งจกปก 
หมู่ 9 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย  ถนนสายทุ่งจกปก หมู่ 9 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579050E  2127860N 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

43 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย  ถนนสายทุ่งนอก  
หมู่ 9 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย  ถนนสายทุ่งนอก 
 หมู่ 9 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.25 เมตร 
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579840E  2127464N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขนถ่าย
สินคา้การเกษตรไดร้วดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

44 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายหลกั หมู่ 8 
เช่ือมหมู่ท่ี 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์ถนนสายหลกั 
 หมู่ 8 เช่ือมหมู่ท่ี 9  
จ านวน 15 ตน้ พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q580476E  2127141N 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซ
ล่าเซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจรไป-
มาและการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เช่ือมสาม
แยกบา้น ร.ต.อ.อภิชจั 
พรหมมิ ถึงทางเขา้ป่า
ชุมชนสายบน หมู่ 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร-ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.เช่ือมสาม
แยกบา้น ร.ต.อ.อภิชจั พรหมมิ 
ถึงทางเขา้ป่าชุมชนสายบน 
หมู่ 9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1700 
เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 
5 ช่วง พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q578438E  2127907N 

   500,000  ถนน คสล.  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

46 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย สายป่า
ชุมชน สายล่าง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย สายป่าชุมชน สายล่าง หมู่ 
9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1450 เมตร 
หนา 0.25 เมตร จ านวน 5 ช่วง   
พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q578333E  2127953N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขนถ่าย
สินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 



-21- 

2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 
 

2567 2568 2569 2570 

47 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย ถนนสายจ า
บอน หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้
สู่พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย ถนนสายจ าบอน 
หมู่ 9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1700 เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q578613E  2128368N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อืน่ๆ 

48 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย ถนนสายไร่
ดง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้
สู่พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย ถนนสายไร่ดง 
หมู่ 9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 770 
เมตร หนา 0.25 เมตร 
 พิกดัเร่ิมตน้  
47Q577453E  2127569N 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 



-22- 

2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย ถนนสายตน้เปา
เช่ือมสายไร่ดง   หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับเกล่ีย ถนน
สายตน้เปาเช่ือมสายไร่ดง หมู่ 9 กวา้ง 
4 เมตร ยาว 1140 เมตร   พิกดัเร่ิมตน้  
47Q578446E  2127891N 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บ
ความปลอดภยั
และการขนถ่าย
สินคา้การเกษตร
ไดร้วดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

50 โครงการก่อสร้างฝาย
แบ่งน ้าล าน ้าแม่ต ๊า 
ลูกแรก (ทุ่งใน) หมู่ 9 

เพื่อช่วยชลอและกกัเก็บ
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายแบ่งน ้าล าน ้าแม่ต ๊าลูก
แรก (ทุ่งใน)  
หมู่ 9 สันฝายกวา้ง 13 เมตร สันฝาย
สูง 5 เมตร พิกดัเร่ิมตน้  
47Q577423E  2128282N 

  500,000   ฝาย จ านวน 1 
จุด 

เกษตรกรมีน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

51 โครงการก่อสร้างฝายล า
น ้าแม่ต ๊า สายทุ่งนอก 
 หมู ่9 
 

เพื่อช่วยชลอและกกัเกบ็
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายล าน ้าแม่ต ๊า สายทุ่งนอก 
หมู่ 9 สันฝายกวา้ง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2.50 เมตร พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q579354E  2127685N 
 

 500,000    ฝาย จ านวน 1 
จุด 

เกษตรกรมีน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

52 โครงการปรับปรุง
เปล่ียนท่อประปา
หมู่บา้นทั้งระบบ  
หมู่ 10 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นให้ดี
ขึ้น 

ปรับปรุงเปล่ียนท่อประปา
หมู่บา้นทั้งระบบ หมู่ 10 
พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q590640E  2128081N 
 

  500,000   ปรับปรุง
ประปาหมู่บา้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเขา้ป่าสุสานบา้น
โป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อไวใ้ชใ้นงาน
กิจกรรมฌาปนกิจของ
หมู่บา้น 

ปรับปรุงเปล่ียนท่อประปา
หมู่บา้นทั้งระบบ หมู่ 10 
 พิกดัเร่ิมตน้ 
47Q590513E  2127445N 

200,000     ขยายเขตไฟฟ้า 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนท่ีมาร่วม
กิจกรรมไดรั้บความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

54 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายหนา้บา้น
ก านนัอดุลย ์ไปถึงอ่าง
ห้วยเฮือก หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
ถนนสายหนา้บา้นก านนัอดุลย ์
ไปถึงอ่างห้วยเฮือก หมู่ 11 
จ านวน 15 ตน้  พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q583903E  2125210N 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

55 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายพระธาตุโป่ง
ขาม หมู่ 10 ไปเช่ือม หมู่ 
16 ต.บา้นต๋อม 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการสัญจรไป-มา
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
ถนนสายพระธาตุโป่งขาม 
หมู่ 10 ไปเช่ือม หมู่ 16 ต.
บา้นต่อม  จ านวน 15 ตน้  
พิกดัเร่ิมตน้ 
 47Q590983E  2128087N 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในการสัญจร
ไป-มาและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

56 โครงการก่อสร้างฝาย
กกัเก็บน ้าแบบปิด -เปิด 
ล าน ้าร่องเต๋ย   หมู่ 10 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วง
ฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายกกัเก็บน ้าแบบ
ปิด -เปิด ล าน ้าร่องเต๋ย  
หมู่ 10 

  500,000   ฝายกกัเก็บน ้า 
จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย หมู่ 10  เช่ือมหมู่ 1 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร
พร้อมปรับเกล่ีย หมู่ 10 
เช่ือมหมู่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
ไดร้วดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

58 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ีย ซอยเขา้บา้นนาย
ขนนั สารวงค ์ หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้
สู่พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ีย ซอยเขา้บา้นนาย
ขนนั สารวงค ์ หมู่ 10 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

59 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตรพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายเขา้วดัป่า
โป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเขา้
สู่พื้นท่ีการเกษตรพร้อม
ปรับเกล่ียถนนสายเขา้วดั
ป่าโป่งขาม หมู่ 10 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก 
 จ านวน 1 สาย 

เกษตรกรไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขนถ่าย
สินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

60 โครงการถนนบดอดั
ลูกรังถนนรอบพระธาตุ
โป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนบดอดัลูกรังถนน
รอบพระธาตุโป่งขาม 
 หมู่ 10 

  500,000   ถนนบดอดั  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ตั้งแต่บา้นก านนั
อดุลยไ์ปถึงอ่างหว้ยเฮือก 
เช่ือมต่อต าบลบา้นต๋อม 
หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร-ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่
บา้นก านนัอดุลยไ์ปถึง
อ่างหว้ยเฮือก เช่ือมต่อ
ต าบลบา้นต๋อม หมู่ 11 

   500,000  ถนน คสล.  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพิม่ขึ้นและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

62 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองหว้ยปูจากฝายหว้ย
ปูไปถึงนาลุงหมุน  
หมู่ 11 

เพื่อป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
หว้ยปูจากฝายหว้ยปูไป
ถึงนาลุงหมุน หมู่ 11 

   500,000  ดาดล าเหมือง 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

63 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
โซล่าเซลล ์ 
ถนนสายป่าชา้ หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืน 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์ถนนสายป่าชา้ 
 หมู่ 11 จ านวน 15 ตน้   
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มาและ
การเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
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2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1  

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เติมคร้ังที่  3/2566 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที ่1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

64 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนเช่ือมต่อระหวา่ง
ต ๊าม่อน หมู่ 12เช่ือมต่อ
บา้นต ๊าเหล่า ต.ท่าจ าปี 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
เช่ือมต่อระหวา่งต ๊าม่อน หมู่ 12 
เช่ือมต่อต ๊าเหล่า ต.ท่าจ าปี  
จ านวน 15 ตน้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มาและ
การเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

65 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ 
ถนนสายหลกั หมู่ 13
สายการเกษตรเช่ือมต่อ
ต าบลบา้นต๋อม 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มาใน
เวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ถนน
สายหลกั หมู่ 13สายการเกษตร
เช่ือมต่อต าบลบา้นต๋อม  
จ านวน 15 ตน้  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟโซล่า
เซลล ์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไป-มาและ
การเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
 
 


