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หลักการและเหตุผล 

 
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมีการแก้ไขแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ 2/๒๕๖6 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาดำ เนินการโดย
อนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราช
กิจนุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 
ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                   
ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 2๕๗๐) ได้ประกาศในราชกกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ในส่วนที่ 2 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จึงขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ครั้งที่ 2/๒๕๖6  และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการ
พัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำ
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย      
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง            
มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทย
ทุกคนเพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้อง
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเทศไทยในปัจจุบันจึงอยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืน” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคนเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวซ่ึง
ไมไ่ด้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียวหากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี ข้างหน้า 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
  

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage)          
ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตามแต่ก็สามารถ
เดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) การกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค  
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ          
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์  (2) ยุทธศาสตร์  (3) เป้ าประสงค์  (4) ตัวชี้ วัด                 
(5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ด้วย โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่
มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็น
กลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่
คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๓  เริ่ มต้ น  ณ  วันที่  ๑  ตุ ล าคม ๒๕๖๕  ครอบคลุ มปี งบประมาณ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บน
ความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่
ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุน
ในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด จนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพ
ต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผล
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร    
แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ    
ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิ
รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึง
ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปร
ที่เกิดข้ึนรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆเพ่ือให้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การสร้างความสามารถในการ 
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 

 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการ
ทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิก
โฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น       
๔ มิติ ดังนี้ 
 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  ประกอบไปด้วย 
  หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบไปด้วย 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 

๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมายการ
พัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ     
และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมุด
หมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้
แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ( เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ) 

เป้าหมายการพัฒนา :  
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission) :  

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแขง็ให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมบูรณ์ ดำรง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 

เป้าประสงค์หลัก (Goals)  

1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (GMS) และ AEC 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และ
ประเทศอ่ืนๆ) รวมทัง้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  

2. เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้ มาตรฐาน
เพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได ้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้รับบริหาร
จัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เป็นศนูย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพ่ิมรายได้จาการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศและประเทศอ่ืนๆ 
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

 2. เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 

 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน เพิม่มูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังได้รับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวช้ีวัด:  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้สูชุ่มชน  
4. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ

พัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 -2570) 

วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566 - 2570 ประกอบด้วย   
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
 1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
 1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้ าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 2.3  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 
 2.4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  

 2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทำ
แผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที ่เชื ่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้

มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้างมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่  
 3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

พื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการ

จัดทำผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตำบล
และการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอก
ระบบ 
 4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป 
 4.4 การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
 4.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

       5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที ่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   
                5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
       5.4 ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งต้นน้ำลำธาร 
       5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

 6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื ่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประ ชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 
 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการทุตจริต  
                6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรั บ
ประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ 
      6.4 ส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
      6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
      6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
      6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) 
     2.1 วิสัยทัศน์  

“ ชุมชน ท้องถ่ินเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์  
                    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม   
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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 2.3 เป้าประสงค์ 
            1. พัฒนาด้านโครงเสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางน้ำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. พัฒนาสองข้างทางถนนสายหลัก  ลำน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลให้ดียิ่งขึ้น 
  3. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
            4. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป       
              5. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง        
               6. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น 
  7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ และขยะมูลฝอย 
  8. สนับสนุนงานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  9. สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
11. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้นำท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  

           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 ตัวชี้วัด 
                 - จำนวนถนน ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
     - จำนวนระบายน้ำ ระบบน้ำประปาได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
      - จำนวนผู้มีฝีมือด้านอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
      - จำนวนประชากรในพ้ืนที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
     - จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตทีดี่เพ่ิมขึ้น 
      - จำนวนประชาชากรในพ้ืนที่มีสุขภาพ และอนามัยที่ดีข้ึน 
     - จำนวนประชากรในพื้นที่มีการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น 
     - จำนวนประชากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
     - ปัญหายาเสพติดลดลง 
      - องคก์รมีศักยภาพในการบริหารงานและทันต่อความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
    - จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิมข้ึน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
     1. เทศบาลจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้ปีละ 5 โครงการ 
     2. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพร้อยละ 5 

   3. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา  
       ศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานกีฬาและนันทนาการเพ่ือขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   

     4. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมคีวามพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
     5. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
     6. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 
     7. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อไป 
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 2.6 กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 
  3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
  7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
  8. ป้องกัน บำบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
  9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
  11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
  12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  14. ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  
  15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก 
                ธรรมาภิบาล 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
           ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2.  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
            ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
 5.  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

            การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต า๊ พ.ศ. 2566-2570 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี          ย1.ดา้นความมัน่คง                       ย2.ดา้นการสร้างความ                                                  ย3. ดา้นการพฒันาและเสริม                                     ย4. ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอ                                ย5.ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ                    ย.6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันา 
                       ความสามารถในการแข่งขนั                                             สร้างศกัยภาพทรัยากรมนุษย ์                             ภาค และเท่าเทียมกนัทางสังคม                                          ชีวิตที่ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม                             ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ    
 
             
                                                                           
 

                                      หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น                            หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น                     หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็น                   หมดุหมายที ่4 ไทยเป็น            หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น                หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็น                     หมุดหมายที่ 7 ไทยมวีิสา                มุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่                หมุดหมายที ่9 ไทยมีความ                     หมุดหมายที่ 10 ไทยมี            หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ                        หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลงัคน               หมดุหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที ่
      แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ                                ประเทศชั้นน าดา้นสินคา้                         จดุหมายของการท่องเที่ยว                ฐานการผลิตยานยนต์                       ศูนยก์ลางทางการ ประตูการคา้การลงทุน                ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมอิเลก็                หกิจขนาดกลางและขนาด              และเมืองอจัฉริยะที่น่าอยู่               ยากจนขา้มรุ่นลดลงและมี                    เศรษฐกิจหมุนเวียนและ       ลดความเส่ียงและผลกระทบ                      สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อ               ทนัสมยัมีประสิทธิภาพและ 
                                                                             เกษตรและเกษตร                                ที่เน้นคุณภาพและความ                         ไฟฟ้าที่ส าคญัของโลก                       แพทยแ์ละสุขภาพ                         และยุทธศาสตร์ทางโล                  ทรอนิกส์อจัฉริยะและอุตสา               ย่อมที่เขม้แข็งมีศกัยภาพสูง              ปลอดภยั เตบิโตไดอ้ย่าง                ความคุม้ครองทางสังคมที่                        สังคมคาร์บอนต ่า                   จากภยัธรรมชาติและการและ                          เน่ืองตอบโจทยก์ารพฒันา                                 ตอบโจทยป์ระชาชน 
                ฉบบัที่ 13                                                             แปรรูปมูลค่าสูง                                                    ยัง่ยืน                                                            มูลค่าสูง                                จิสตกิส์ที่ส าคญัของภูมิภาค                หกรรมดิจิทลัของอาเซียน                    และสามารถแข่งขนัได ้          ยัง่ยืน             เพียงพอ เหมาะสม                                                                                      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                  แห่งอนาคต 
 

 

                                                            
  ประเดน็การพฒันากลุ่ม                                                        ประเด็นการพฒันาท่ี 1 พฒันาเป็นฐานเศรษฐกิจ                       ประเด็นการพฒัานาท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะวิถี     ประเดน็การพฒันาท่ี 3 อนุรักษท์รัยากรธรรมชาติ และพฒันาขีดความสามารถ 
      ภาคเหนือตอนบน                                                           สร้างสรรค์มูลค่าสูง                      วิถีใหม่สู่ความยัง่ยืน                                     ในการรับมือสาธารณภยั 
    
  
 
                                  

  
     ยทุธศาสตร์                       ย.1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภยัและ   ย.2 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว ย.3 พฒันาเมืองและ        ย.4 สร้างคุณค่าและพฒันา                         ย.5 พฒันาและอนุรักษท์รัพยากร ย.6 ส่งเสริมความมัน่คงภายในและ 
      จงัหวดั การคา้การลงทุนเพื่อเพิ่มขีด                       เชิงอนุรักษ ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง โครงสร้างพื้นฐาน           คุณภาพชีวิตประชากร                           ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน                 ตามแนวชายแดน 
 ความสามารถในการแข่งขนั                      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพฒันา                      ย.1 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน            ย.2 พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        ย.3 พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา              ย.4 พฒันาสังคม การศึกษา                    ย.5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ          ย.6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 ของ อปท.ในเขตจงัหวดั                                       ศาสนาและวฒันธรรม                                       และส่ิงแวดลอ้ม 

                                                                                                             
                   
ยทุธศาสตร์การพฒันา                  ย.1 ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ ย.2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา            ย.3 ดา้นบริหารจดัการทรัยากรธรรมชาติ ย.4 ดา้นความมัน่คงและการรักษา       ย.5 ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการ 
      ของทอ้งถิ่น                   การสาธารณสุขและวฒันธรรม      และส่ิงแวดลอ้ม                  ความสงบเรียบร้อย        ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
  
 
    1.สนบัสนุนงานดา้นการป้องกนัและ            1. พฒันาดา้นโครงเสร้างพื้นฐานทั้งทางบก           1. อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี  1. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ                 1. พฒันาศกัยภาพขององคก์ร 

     บรรเทาสาธารณภยัต่างๆในต าบล            และทางน ้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน               ภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นให้คงอยูสื่บไป           ส่ิงแวดลอ้มพฒันาแหล่งน ้าสาธารณะต่างๆ            ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       เป้าประสงค ์      ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน            2. พฒันาสองขา้งทางถนนสายหลกั  ล าน ้า           2. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรั้บการ     และขยะมูลฝอย                  2. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล  

   2. สนบัสนุนป้องกนัแกไ้ขปัญหายา                  และสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลให้ดีย่ิงข้ึน                         สนบัสนุนดา้นการศึกษาอยา่งทัว่ถึง                     และผูน้ าทอ้งถิ่น ไดรั้บการฝึกอบรมและ 
    ยาเสพติด                                                                     3. ประชาชนปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บและมีสุขภาพ                    ทศันะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
                      อนามยั สมบูรณ์ แขง็แรงข้ึน                      ในการท างานให้ดีย่ิงข้ึน 
                 4. ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดแ้ละมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน                                    
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  1.ป้องกนั บ าบดั ฟ้ืนฟู ติดตาม 1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  1.ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา   1.อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร   1.พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ 
                         และช่วยเหลือเก่ียวกบัยาเสพติด 2.พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค     สาธารณสุข และการกีฬา                         ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      เพื่อให้บริการประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง   
  2.สนบัสนุนดา้นความปลอดภยั  และท าการเกษตร   2.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี  2.พฒันาและส่งเสริมดา้นการเกษตร  2.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการฏิบติั 
  กลยทุธ์  ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 3.พฒันาดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ              ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูย้ากไร้ และผูด้อ้ยโอกาส                        ดา้นการท่องเท่ียว    งานในดา้นต่างๆของเทศบาลภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
         3.ส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน   

       4.ส่งเสริมและพฒันากลุ่มองคก์รประชาชนให้มีความเขม้แขง็ 
       5.อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
          จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

 
`  1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป            1.แผนงานเคหะและชุมชน  1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป   1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน            2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  2.แผนงานการศึกษา    2.แผนงานสาธารณสุข  
 `แผนงาน  3.แผนงานสาธารณสุข             3.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3.แผนงานสาธารณสุข    3.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน            4.แผนงานการเกษตร  4.แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
5.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ     5. อุตสาหกรรมและการโยธา  5.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
6.แผนงานงบกลาง      6.แผนงานงบกลาง 
 

 
 

  1.โครงการจดัการเลือกตั้ง              1.โครงการก่อสร้างถนน คสล,ลาดยางฯลฯ              1.โครงการฝึกอบรม/ทศันะศึกษาดูงานเก่ียวกบักฎหมาย    1. โครงการอนุรักษป่์าตน้น ้าฯลฯ  1.โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
  2.โครงการก่อสร้างศูนยป้์องกนัและ             2.โครงการก่อสร้างเมรุมาศ ฯลฯ               2.โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั/อาหารเสริมนมฯลฯ    2.โครงการอบรมแกไ้ขปัญหาหมอกควนัฯลฯ 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
   บรรเทาสาธารณภยัฯลฯ              3.โครงการก่อสร้างอาคาร,ศาลาเอนกประสงค ์              3.โครงการป้องกนักนัโรคติดต่อ ฯลฯ     3.โครงการบา้นต ๊าเมืองน่าอยู่     บุคลากร 

3.โครงการอบรม อปพร.ฯลฯ             4.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า,ดาดล าเหมือง              4.โครงการอนุรักษ ์ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ่น ฯลฯ    4.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ต าบล  3. โครงการฝึกอบรม/ทศันะศึกษาดูงาน 
ผลผลิต/โครงการ 4.โครงการป้องกนัการแพร่ระบาด             5.โครงการก่อสร้างระบบประปา                                    5.โครงการแข่งขนักีฬาฯลฯ      5.โครงการก าจดัขยะฯลฯ       นอกสถานท่ีเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ  

   ของยาเสพติดฯลฯ              6.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า,ดาดล าเหมือง ฯลฯ      6.โครงการส่งเสริมความรู้กลุ่มต่างๆฯลฯ     6.โครงการอนุรักษล์ าน ้าแม่ต ๊า   ฯลฯ 
5.โครงการสร้างความปรองดอง             7.โครงการเทศบาลสัญจร ฯลฯ               7.โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ ฯลฯ      4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม    
6.โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดฯลฯ            8.โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ ฯลฯ                     8.โครงการสนับสนุนกองทุนต่างฯลฯ  
7.โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ             9.โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ                                 
 10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 
วิสัยทัศน์                                                                                 “ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 ยุทธศาสตร์                    
   1. ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ              2.ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา                         3.ดา้นบริหารจดัการทรัพยากร                       4. ดา้นความมัน่คงและการรักษาความ                        5. ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการ  

                    และวฒันธรรม                                        ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                                            สงบเรียบร้อย                                                       ตามหลกัธรรมาภิบาล     
           
            1.พฒันาดา้นโครงเสร้างพื้นฐานทั้งทางบก                            1.อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี                   1.การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ     1.สนบัสนุนงานดา้นการป้องกนัและ        1.พฒันาศกัยภาพขององคก์ร 
             และทางน ้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน                       ภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นให้คงอยูสื่บไป                           และส่ิงแวดลอ้มพฒันาแหล่งน ้า        บรรเทาสาธารณภยัต่างๆในต าบล                          ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าประสงค์               2.พฒันาสองขา้งทางถนนสายหลกั  ล าน ้า                             2.เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรั้บการ                          ส าธารณะ ต่างๆ และขยะมูลฝอย                     มปีระสิทธิภาพมากข้ึน       2.ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล 
                                   สถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลให้ดีย่ิงข้ึน                                    สนบัสนุนดา้นการศึกษาอยา่งทัว่ถึง                               2.สนบัสนุนป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด       และผูน้ าทอ้งถิ่น ไดรั้บการฝึกอบรม 

                     3.ประชาชนปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บและ                               และทศันะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
     มีสุขภาพอนามยั สมบูรณ์ แข็งแรงข้ึน          ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีย่ิงข้ึน 
                      4.ประชาชนมีอาชีพ  มีรายไดแ้ละมีความ 

                    เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 

ค่าเป้าหมาย           1 เทศบาลจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานในดา้นต่างๆ                         1.ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เขา้มามีส่วนร่วม                            1.ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ                     1.ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั                        1.เทศบาลต าบลบา้นต ๊ามีผลการปฏิบติั 
        เพื่อให้บริการประชาชนไดปี้ละ 5 โครงการ                                   ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา                                 อนุรักษธ์รรมชาติเพิ่มข้ึน                                    มีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหา                    งานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 60 

              2.ประชาชนในทอ้งถิ่นมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการ                  ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นและ                                        ร้อยละ 10 ต่อ  ปี                                                 ความเดือดร้อน ร้อยละ 80 
         ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพร้อยละ 5                          งานกีฬาและนนัทนาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี                                      2.ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

                        ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
     
        1.พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  1.ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา                                            1.อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ        1.ป้องกนั บ าบดั ฟ้ืนฟู ติดตามและ                           1.พฒันาประสิทธิภาพในการ 
        2 พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค      สาธารณสุข และการกีฬา                                                                  และส่ิงแวดลอ้ม                                                ช่วยเหลือเก่ียวกบัยาเสพติด                                         ปฏิบติังานในดา้นต่างๆเพื่อให้  

  กลยุทธ์         และท าการเกษตร    2.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน                               2.พฒันาและส่งเสริมดา้นการเกษตร                    2.สนบัสนุนดา้นความปลอดภยัในชีวิต                        บริการประชาชน ไดอ้ยา่งทัว่ถึง   
      3.พฒันาดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                          สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูย้ากไร้ และผูด้อ้ยโอกาส                            ดา้นการท่องเท่ียว                                                และทรัพยสิ์นของประชาชน                                    2.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเขา้มา 
     3.ส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน                มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดา้น 
     4.ส่งเสริมและพฒันากลุ่มองคก์รประชาชน             ต่างๆของเทศบาลภายใตห้ลกั 

   ให้มีความเขม้แขง็               ธรรมาภิบาล 
      5.อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
         จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
               1.แผนงานเคหะและชุมชน                
              2. แผนงานบริหารงานทัว่ไป     1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป                                      1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                           1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป                1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
แผนงาน                       3. แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน                          2.แผนงานการศึกษา                   2.แผนงานสาธารณสุข                                                                    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               4. แผนงานการเกษตร                            3.แผนงานสาธารณสุข                                      3.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน                                        3.แผนงานสาธารณสุข       
                                                                                                4.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ                                                         4.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
         5. แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชน                                                                   5.แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนากา  

6.แผนงานงบกลาง                                                                                                6.แผนงานงบกลาง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.จุดแข็ง (S : Strength) 
  ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มคีวามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
  ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ➢  มีต้นน้ำจากน้ำตกจำปาทองและน้ำตกขุนต๊ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก ลำน้ำแม่ต๊ำ เป็นแหล่งน้ำเพ่ือทำ
การเกษตร  
  ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด ยางพารา  
เลี้ยงปลานิล  มีสหกรณ์กลุม่เลี้ยงปลานิล 
  ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
  ➢  มีธุรกิจโรงแรมและหอพักทำให้สามารถเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
  ➢  สามารถออกเทศบัญญัติใช้ในพ้ืนที่ได้เอง 
     ➢  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบล คือ น้ำตกจำปาทอง 
 2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ➢ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
  ➢ แหล่งเก็บกักน้ำตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งและการอุปโภคบริโภค  
  ➢ ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
  ➢ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  ➢ ประชาชนเวลามีปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ชอบช่วยเหลือตัวเองต้องรอให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ 
 3.โอกาส (O : Opportunity) 
  ➢ มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  ➢ รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
       ➢ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการจัดทำแผนที่ภาษีของตำบล 
  ➢ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางถ้าเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน 
 4.  อุปสรรค (T : Threat) 

 ➢ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนจำกัดและล่าช้า ไม่เพียงพอในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
 ➢ กฎหมายและระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 ➢ การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแกป้ัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละ

ของหมู่บ้านเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
 ➢ ส่งเสริมเสริม/สนับสนุนโครงการต่างๆบางครั้งต้องเสี่ยงต่อการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 ➢การพัฒนาบางโครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่แต่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลจึงทำให้การพัฒนาในตำบลไม่

คล่องตัวในการพัฒนาตำบล 
 ➢ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้นโยบายของท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง 

➢ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

       ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
         1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
   1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
   1.3 แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดแูล้งและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอ 
   1.4 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและ
ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ 
  1.5 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง และไม่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
    2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียงและเทคโนโลยีไม่ทันสมัยจึงทำให้เด็กนักเรียนไปเรียนในตัวเมือง
มากข้ึน 
    2.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดโทรศพัท์  ติดเกมส์  บุหรี่ เหล้า  
    2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
    2.4 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   
        3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน/ตำบล 
   3.2 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   3.3 ประชาชนถางป่าไม้เพ่ือทำไร่ข้าวโพด ยางพารา เป็นจำนวนมาก 
   3.4 ประชาชนทำการเกษตรเผาป่าทำให้เกดิภาวะหมอกควัน 
       4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากขึน้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย 
  4.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
  4.3 ปัญหายาเสพติดมีมากเนื่องจากรัฐบาลไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาด 
       5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5.1 บุคลากรบางตำแหน่งรับผิดชอบงานมากเกินไปทำให้การทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
           5.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
           5.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  5.4 งบประมาณมีไม่เพียงพอที่ให้บุคลากรไปอบรมเพ่ิมตามระเบียบหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 
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ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ดา้นพัฒนาเศรษฐกจิ 
 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
3. ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2. แผนงานการเกษตร 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน        

กองช่าง 
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทต.บ้านต๊ำ/
อบจ./
หน่วยงาน
อืน่ๆ 

2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม   
 
 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
3. ด้านดำเนินงานอ่ืน 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน        
1. แผนงานงบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                             

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

3 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
3. ดา้นการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน   
1. แผนงานการเกษตร          

 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย   

1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 
 
 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
3. ด้านดำเนินงานอ่ืน 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
2. แผนงานสาธารณสุข    
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1. แผนงานงบกลาง 

 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
 

5 ด้านส่งเสริมการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล   

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองแผน 

 



กองคลัง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์  5  ด้าน 10  แผนงาน  
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 2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและหรือ
ติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟก่ิง
พร้อมสายดบัในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ไดรั้บความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย ์

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง/
ไฟก่ิงพร้อมสายดบัในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชากรร้อยละ 
90 ไดใ้ชไ้ฟฟ้า
จ านวนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
และการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า 

2 โครงการบริหารจดัการขยะ
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อก าจดัขยะในต าบล
บา้นต ๊า 

การบริหารจดัการขยะ
ต าบลบา้นต ๊า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะใน
ต าบล 

มีการบริหารจดัการ
ขยะในต าบลท่ีดีขึ้น 

กองช่าง/ 
สาธารณ 
สุข 
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 2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบน ้าประปาภายใน
หมู่บา้น  และหรือจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ ภายใน
ต าบลบา้นต ๊า 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้
ใชเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
น ้าประปาภายในหมู่บา้น 
และหรือจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ 
ภายในต าบลบา้นต ๊า 

800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน ้า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบน ้าประปาภายใน  ศูนย์
เด็กเลก็ในพ้ืนท่ีและหรือ
จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ประปา
ต่างๆ  
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้
ใชเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
น ้าประปาภายใน  ศูนย์
เด็กเลก็ หมู่ 2,8,11 และ
หรือจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
ประปาต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน ้า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขดุลอกล าน ้าแม่ต ๊า
และแหล่งน ้าสาธารณะ และ
หรือขดุเจาะบ่อบาดาลใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ,เทศบาล 
ส ารวจแหล่งน ้า ฯลฯในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อป้องกนัล าน ้าต้ืนเขิน
และกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าน ้าแม่ต ๊าและ
แหล่งน ้าสาธารณะ และ
หรือส ารวจแหล่งน ้า ฯลฯ
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน ้าไว้
ใชเ้พื่อการ
อุปโภค 
บริโภค เพ่ิม
มากขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ดาดล าเหมือง ฝาย
กั้นน ้า พนงั ฝายแมว้ ล าห้วย 
สโลปล าเหมือง ท่อลอด
เหล่ียม รางระบายน ้า ท่อ 
คสล.ฯลฯ ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง ฝายกั้นน ้า 
พนงั ฝายแมว้ สโลปล า
เหมือง ท่อลอดเหล่ียม 
 รางระบายน ้า ฯลฯ ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ดาดล าเหมือง  
ฝายกั้นน ้า พนงั ฝายแมว้  
ล าห้วย  สโลปล าเหมือง  
ท่อลอดเหล่ียม รางระบาย
น ้า ท่อ คสล.ฯลฯ ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 
ไม่มีปัญหาใน
เร่ืองของน ้า
ท่วมและน ้าท่ี
ใชใ้น
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตกรมีน ้า
ใชใ้นการเกษตรอยา่ง
เพียงพอและป้องกนั
น ้าท่วมขงัไดดี้ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล 

เพื่อให้ผูม้าเขา้ร่วมประชุม 
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ และเจา้หนา้ท่ี มีน ้า
อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด 

ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ่อบาดาล
จ านวน 1 บ่อ 

ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ และเจา้หนา้ท่ี 
มีน ้าอุปโภค-บริโภคท่ี
สะอาดย่ิงขึ้นและ
ป้องกนัการขาดแคลน
น ้าในช่วงฤดูแลง้ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง พนังกั้นน ้า ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้าง พนังกั้นน ้า ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พนงักั้นน ้า 
ในพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊า 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคภ์ายใน
เทศบาล  

เพ่ือเก็บส่ิงของ 
เคร่ืองใช ้และเอกสาร
ของส านกังาน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคภ์ายใน
เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคาร 
จ านวน 1 หลงั 

มีสถานท่ีเก็บ
เอกสารส านกังาน
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงา
นรับผดิ 
ชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการจดัซ้ือหินคลุกในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บความ
สะดวกสบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หินคลุก จ านวน 13 
หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขนถา่ย
สินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอกระจายข่าว
ประจ าต าบลและของ
หมูบ่า้น 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์
ปัจจุบนัและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว
ประจ าต าบลและ
ของหมูบ่า้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนั
เหตุการณ์ปัจจบุนั
และชดัเจนขึ้น 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ทราบการท างานของ
เทศบาลและเหตุการณ์
ปัจจุบนัไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น 

กอง
แผน 
 

10 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถเทศบาล 

เพื่อให้ผูม้าเขา้ร่วมประชุม
และประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการและเจา้หนา้ท่ีมี
สถานท่ีจอดรถให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงจอดรถ 
 จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนมีสถานท่ีจอด
รถและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
เขตเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้ผูป้กครองเด็กเลก็และ
เจา้หนา้ท่ีมีท่ีจอดรถใหเ้ป็น
ระเบียบร้อยแลว้ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
ศูนยพ์ฒันาเเด็กเลก็
ในเขตเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงจอดรถ 
 จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนมีสถานท่ีจอด
รถและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
(โดม)เทศบาลต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อไวใ้ชจ้ดังานพิธีการและ
กิจกรรมงานต่างๆและไวใ้ช้
บริการประชาชนเวลาฝนตก 

ก่อสร้างอาคาร
(โดม)เทศบาลต าบล
บา้นต ๊า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 อาคาร 
จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภยัในการจดังาน
กิจกรรมมากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร
(โดม)ศูนยเ์ด็กเลก็เทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อไวใ้ชจ้ดังานพิธีการ
และกิจกรรมงานต่างๆ
ของศนูยเ์ด็กเลก็และไว้
ใชบ้ริการประชาชน
เวลาฝนตก 

ก่อสร้างอาคาร(โดม)
ศูนยเ์ด็กเลก็เทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 อาคาร 
จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภยัใน
การจดังานกิจกรรม
มากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการเรียงหินกั้นดิน
ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือป้องกนัดินและตล่ิง
พงัทลาย 

เรียงหินกั้นดินภายใน
เขตเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แห่ง ลดการทรุดตวัของ
หนา้ดินไม่ให้
พงัทลายลงมา 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบล ลานกีฬา หมู่ท่ี 
2,8,9,11 ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊า 

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคาร สถานท่ีให้ใช้
งานไดดี้ขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมูท่ี่ 
2,8,9,11 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 4 ศนูย ์ เด็กเลก็มีการ
พฒันาการและมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ย่ิงขึ้น 

กองช่าง/ 
ส านกั
ปลดั 

16 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.หนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ซ่อมแซมถนนหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง/ 
ส านกั
ปลดั 

17 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ในเขตต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้ัวศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 
จ านวน 1 แห่ง 

มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของบคุลากร 
รวมทั้งความ
ปลอดภยัของ
สถานท่ีราชการ 

กองช่าง/ 
ส านกั
ปลดั 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางน ้าเทศบาลต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อบริการประชาชน
และเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นในเขตเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊า 

ก่อสร้างศาลากลางน ้า
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลาจ านวน 1 
หลงั 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการงานเทศบาล
มีสถานท่ีพกัผอ่น 

กองช่าง 

19 โครงการวางและจดัท าผงั
เมืองรวมเมืองพะเยา 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันาและการด ารง
รักษาเมืองดา้นการ
คมนาคมและการขนส่ง
การบริการสาธารณะ
ดา้นสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดลอ้มโดย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ง
จงัหวดั 

อ าเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
การวางแนว
ทางการ
พฒันาเมือง
ให้มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
เก่ียวกบัการ
ใชป้ระโยชน์
ท่ีดินใน
อนาคต 

จงัหวดัพะเยามีการ
แบ่งพ้ืนท่ีสัดส่วน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4.  สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  2 พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการฝึกอาชีพให้กบั
สตรีในชุมชนต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ฝึกอาชีพให้กบัสตรีใน
ชุมชนต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนน าความรู้มา
พฒันากลุ่มอาชีพของ
ตนเองให้ดีย่ิงขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัผูสู้งอายตุ าบลบา้นต ๊า 

เพือ่ส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุ
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

จดัฝึกอบรมผูสู้งอายุ
ต าบลบา้นต ๊า จ านวน 
13 หมู่บา้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของผูสู้งอายุ
มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ผูสู้งอายมีุรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัผูพ้ิการต าบลบา้นต ๊า 

เพือ่ส่งเสริมให้ผูพ้ิการมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

จดัฝึกอบรมผูพ้ิการ
ต าบลบา้นต ๊า จ านวน 
13 หมู่บา้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของผูพ้ิการมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ผูพ้ิการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุน/จดัฝึกอบรม /
พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ และหรือทศันะ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ส่งเสริม/สนบัสนุน/จดั
ฝึกอบรม /พฒันา
ศกัยภาพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ และหรือ
ทศันะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี จ านวน 13 
หมู่บา้น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนสามารถน า
ความรู้มาพฒันากลุ่ม
อาชีพของตนเองให้ดี
ย่ิงขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4.  สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  2 พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุน/จดัฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรในการท า
ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และหรือ
ทศันะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี จ านวน 13 
หมูบ่า้น 

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตกรมี
ความรู้ในเร่ืองการเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริม/สนบัสนุน/
จดัฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรในการท าปุ๋ ย
หมกัชีวภาพ และหรือ
ทศันะศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี จ านวน 
13 หมูบ่า้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรน าความรู้มา
ปรับใชใ้นการท า
เกษตรกรรมในต าบล 

ท าให้การท า
เกษตรกรรมไดผ้ล
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น
ลดการใชส้ารเคมี
ในต าบล 

ส านกัปลดั 

6 โครงการพฒันาแปร
รูปแบบผลิตภณัฑต์่างๆ
ของกลุ่มอาชีพในต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อพฒันาสินคา้ให้มี
รูปแบบท่ีทนัสมยัขึ้น 

จดัฝึกอบรมให้กบั
กลุ่มอาชีพต่างๆใน
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อส่งเสริมยอดขาย
ให้กบักลุ่มอาชีพต่างๆ 

ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหป้ระชาชน
ด าเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นสร้าง
รายได ้ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

ลดปัญหา
ค่าใชจ้่ายใน
ครอบครัวลดลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4.  สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  การเกษตร 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนการเกษตร
ปลอดสารพิษต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ปลูกผกัปลอดสารพิษ 

ส่งเสริม/สนบัสนุน
การท าเกษตรปลอด
สารพิษต าบลบา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมให้มีการปลูก
ผกัปลอดสารพิษซ่ึง
เป็นความตอ้งการของ
ตลาด 

ท าให้การท า
เกษตรกรรมไดผ้ล
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น
ลดการใชส้ารเคมี
ในต าบล 

ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนการจดัโซนน่ิง
พ้ืนท่ีดา้นการเกษตร 

เพื่อให้เกษตกรมีการผลิต
ท่ีมีศกัยภาพ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผูผ้ลิตสินคา้ดา้น
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีอาชีพท่ี
มัน่คงและมีรายได้
เพ่ิม 

เกษตรมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
เน่ืองจากมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

3 โครงการลดการใช้
สารเคมีในชุมชนต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อให้สุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้น 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ลดการสารเคมีใน
การเกษตร 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   4 พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวนัเทศบาล                                                                                                                                                     เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความส าคญัและความ
เป็นมาของการ
ก่อก าเนิดเทศบาลและ
ตะหนกัถึงบทบาท
ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบเทศบาล 

จดักิจกรรมในท่ี 24 
เมษายน ของทุกปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรทอ้งถ่ินเห็น
ความส าคญัของการ
จดัตั้งเทศบาลและการ
ให้บริการประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

บุคลากรทอ้งถ่ินมี
ความรัก ความ
ผกูพนั ความ
สามคัคีต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวิธีแห่ง
ธรรมะสู่การพฒันา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และ
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถ
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
ก านนั ผูใ้หญบ่า้น เด็ก 
เยาชน เจา้หนา้ท่ี
เทศบาลและประชาชน
ต าบลบา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนต าบลบา้นต ๊า
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊าน ามาปรับ
ใชใ้นชีวิต ชุมชน
และสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

ส านกัปลดั 

2 โครงการจดักิจกรรม
วนัเด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กกลา้แสดงออก
และตระหนกัถึงวินยั
หนา้ท่ีของตนเอง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊าและต าบลอืน่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของเด็กใน
ต าบลไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเองและรู้หนา้ท่ีของ
ตนเอง 

เด็กไดเ้ห็นคุณค่า 
คุณประโยชนข์อง
ตนเองท่ีรัฐไดเ้ห็น
ความส าคญัของ
เด็ก 

ส านกัปลดั 

3 โครงการเยาวชนคิดดี 
ท าดีเพื่อตนเองและ
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้เยาวชนมีความ
กระตือรือร้นในการ
พฒันาตนเองจดักิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จดักิจกรรมพฒันา
ขบัเคล่ือนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นต ๊า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น าความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การจดักิจกรรมไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ต่อไป 

เยาวชนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการพฒันา
ศกัยภาพกิจกรรม 
“ค่ายเยาวชนตน้กลา้
สร้างค่านิยม 12 
ประการ” 

เพื่อกระตุน้การปลูกฝังค่านิยมหลกั 12 
ประการผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การขบัเคลื่อนสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั
ชุมชนของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในต าบล
บา้นต ๊า จ านวน 50 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่
ขยายผลในพ้ืนท่ีของ
ตนเองได ้

ส านกัปลดั 

5 โครงการสร้าง
ภูมิคุม้กนัวคัซีน
วฒันธรรม “ค่านิยม 
12 ประการ” 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของส่ือให้มีความ
ปลอดภยัและสร้างสรรคเ์นน้การสร้าง
เน้ือหาสาระและขยายเครือข่ายการเฝ้า
ระวงัติดตามผลการด าเนินกรรมและ
การรายงานผลการขบัเคลือ่นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางสังคมในพ้ืนท่ีและเพ่ิมพูน
ทกัษะจิตอาสาของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในต าบล
บา้นต ๊า จ านวน 50 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่
ขยายผลในพ้ืนท่ีของ
ตนเองได ้

ส านกัปลดั 

6 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนอาหาร
เสริมนมส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 
จ านวน 4 ศูนย ์

เพือ่ให้เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ีแขง็แรง เด็กในพ้ืนที่ต าบล
บา้นต ๊า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ท่ีแขง็แรงปราศจาก
โรคขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แขง็แรงเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการส่งเสริม/สนบัสนุน
อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ จ านวน 4 ศูนย์
ในต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แขง็แรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ท่ีแขง็แรงเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

8 โครงการส่งเสริม/สนบัสนุน
อาหารเสริมนมโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 900,000 900,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แขง็แรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ท่ีแขง็แรงเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

9 โครงการอุดหนุนส่งเสริม/
สนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนสังกดั สพฐ.ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แขง็แรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ท่ีแขง็แรงเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

10 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการเรียน และ
พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั 
 
 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แขง็แรง การเรียนและ
พฒันาการท่ีดีขึ้น 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ท่ีแขง็แรงเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 



-43- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตร์ท่ี   4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนนกัเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการเรียนของเด็ก
นกัเรียน 

เด็กในพ้ืนที่ต าบลบา้นต ๊า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊ามีผลการ
เรียนดีขึ้น 

นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านกัปลดั 

12 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อให้เด็กในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดี 

เด็กอาย ุ6-12 ปีภายใน
หมู่บา้น/ต าบล(อดุหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น) 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรงดีขึ้น 

เด็กในชุมชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตระหนกัในการ
เลือกบริโภคอาหาร
ท่ีมีประโยชน ์

ส านกัปลดั 

13 โครงการอินเทอร์เน็ตศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อใหบุ้คลากรและ
นกัเรียนไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อินเทอร์เน็ตศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  
จ านวน 3 จดุ 

บุคลากรและ
นกัเรียนไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น 

ส านกัปลดั 

14 โครงการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนเรียนดีในพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้นกัเรียนท่ี
เรียนดีมีแรงจูงใจใน
การเรียนแต่ยากจน 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี นกัเรียนไดเ้รียนต่อ
ในสถาบนัท่ีสูงขึ้น 

ส านกัปลดั 



-44- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   1  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนแกไ้ขปัญหา
ภาวะโภชนาการเด็ก และ
เด็กท่ีมีพฒันาการท่ีล่าชา้ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จ านวนเด็กในพ้ืนท่ี
ต าบลบน้ต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กท่ีไดรั้บการพฒันาการ
มีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์ แขง็แรง 

เด็กไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน้ 

ส านกัปลดั 

2 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์ฯลฯ 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ 

จดัซ้ือทรายอะเบทและ
น ้ายาพ่นหมอกควนั
และสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ  
จ านวน 13 หมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
ร้อยละ 70  

การเกิดโรคท่ี
แพร่ระบาดใน
ต าบลบา้นต ๊า
ลดลง 

ส านกัปลดั 

3 โครงการป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ
ไขเ้ลือดออกในต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

จดัอบรมเร่ืองการ
ป้องกนั ไขเ้ลือดออกใน
ต าบลบา้นต ๊า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ 70 ได้
ทราบวิธีการป้องกนัการ
เกิดโรคไขเ้ลือดออก 

การเกิดโรคไข้
เลือดในต าบล
บา้นต ๊านอ้ยลง 

ส านกัปลดั 

 
 
 
 



-45- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  1  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา  
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริมดา้น
สุขภาพจิต 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพจิตท่ีดีขึ้น  

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน  100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนท่ีมีภาวะ
อาการซึมเคร้าลดลง
และมีสุขภาพจิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านกัปลดั 

5 โครงการรณรงคผ์ู ้
อุปโภค-บริโภคดา้น
อาหารปลอดภยั 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนกัถึงการบริโภค
อาหารปลอดภยั 

จดัอบรมให้กบักลุ่มพ่อคา้-
แม่คา้ และกลุ่มเกษตรผกั
ปลอดสารพิษ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนไดอุ้ปโภค-
บริโภคอาหาร
ปลอดภยัและมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านกัปลดั 

6 โครงการอุดหนุน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ของ อสม. 

อสม. ต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 อสม.ให้ความรู้ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเบ้ืองตน้ 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้น 

ส านกัปลดั 

7 โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
พิษสุนขับา้ตามพระ
ปณิธานศาสตร์จารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

เพื่อให้สุนขัและแมวไดรั้บ
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ 

สุนขัและแมวในเขตต าบล
บา้นต ๊า จ านวน 13 หมู่บา้น 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนขับา้ลดลง 

สามารถป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนขับา้ 

ส านกัปลดั 



-46- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   1  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวน
สัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราช
กุมารี 

เพื่อทราบจ านวนของ
สุนขัและแมวในพ้ืนท่ี
และขึ้นทะเบียนสัตว์
และเป็นการป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

สุนขัและแมวใน
เขตต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สุนขัและแมวไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนสัตว์
ครบตามจ านวน 

สามารถขึ้นทะเบียน
สัตวสุ์นขั แมว ไดค้รบ
ตามจ านวน 

ส านกัปลดั 

9 โครงการป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

เพื่อป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ เช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) 

จดัอบรมประชาชน
ต าบลบา้นต ๊า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ขา้ร่วมอบรม
สามารถน าความรู้ใน
และวิธีการป้องกนั
ควบคุมโรคโคโรนา 

อตัราการเกิดโรคโคโร
นาในต าบลบา้นต ๊า
นอ้ยลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   1  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข เช่น 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์ 
2.โครงการสืบสานพราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
4.ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
7.การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
8.การพฒันาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทยพระเจา้วรวงคเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทิ
นดัดามาตุ 
11.โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด Tobe 
mumber one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี
หรือโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุขดา้นอื่นๆ 

เพื่อแกปั้ญหาดา้น
สุขภาพอนามยัดา้น
ต่างๆของประชาชน 

ให้คณะกรรมการหมู่บา้นจดัท า
โครงการตามพระราชด าริอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ เช่น 1.โครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค ์
2.โครงการสืบสานพราชปณิธาน
สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และโครงการ
อ่ืนๆในจ านวน  11 โครงการ/
กิจกรรม 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนร้อยละ 70 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านกัปลดั 



-48- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนการจดั
งานบรรพชาภาคฤดู
ร้อน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนจ านวน 13 หมู ่
บา้นไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเล้ียงผีขนุต ๊า 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจ านวน 13 หมู ่
บา้นไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 

3 โครงการเพ่ิม
ศกัยภาพผูสู้งอายใุน
การดูแลสุขภาพ
ต าบลบา้นต ๊า 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ผูสู้งอาย ุจ านวน 13 
หมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสู้งอายจุ านวน 13 หมู่ 
บา้นต าบลบา้นต ๊าไดท้ า
กิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 

4 โครงการอุดหนุน/
ส่งเสริม/สนบัสนุน
จดักิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง จ านวน 
13 หมู่บา้น 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนจ านวน 13 หมู ่
บา้นต าบลบา้นต ๊า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนจ านวน 13 หมู ่
บา้นไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการจดักิจกรรม
วนัพ่อแห่งชาติ 
(วนัดินโลก) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่ บา้นไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนั 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
ตะหนกัถึงพระคุณบิดา 

ส านกัปลดั 

6 โครงการจดักิจกรรม
วนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่ บา้นไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนั 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
ตะหนกัถึงพระคุณ
มารดา 

ส านกัปลดั 

7 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร. 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู ่บา้นไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนั 

ท าใหป้ระชาชนมีความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริยม์าก
ย่ิงขึ้น 

ส านกัปลดั 

8 โครงการวนัพระราช
สมภพพระราชินีใน
รัชกาล 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู ่บา้นไดท้  า
กิจกรรมร่วมกนั 

ท าใหป้ระชาชนมีความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริยม์าก
ย่ิงขึ้น 

ส านกัปลดั 

 
 



-50- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวดัม่วงเจ็ด
ตน้ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่ บา้นไดท้ า
กิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุโป่งขาม 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่ บา้นไดท้ า
กิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 

11 โครงการแข่งขนักีฬา
เช่ือมความสัมพนัธ์
ระหวา่ง หมู่บา้น 
ต าบล  อ าเภอ จงัหวดั
และหน่วยงานอื่นๆ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

แข่งขนักีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชนและหรือ
สนบัสนุนการจดัการ
แข่งขนักีฬาเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
หมู่บา้น ต าบล  อ าเภอ 
จงัหวดัและหน่วยงาน
อื่นๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

ประชาชนไดรั้บความ
สนุกสนานและเกิด
ความสามคัคีเพ่ิมขึ้น 
อตัราการเจ็บป่วย
นอ้ยลง 

ส านกัปลดั 

12 โครงการจดักิจกรรม
แห่เทียนพรรษา 

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่บา้นไดท้ า
กิจกรรมร่วมกนั 

ประเพณีทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
คงอยูสื่บไป 

ส านกัปลดั 



-51- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4.  สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันาธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพ กลุ่มอาสาสมคัร
ต่างๆ 

เพ่ือให้อาสาสมคัรมี
อาชีพ มีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กลุ่มอาสาสมคัรใน
ต าบลบา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา้ร่วมอบรม
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
เพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว
และใชชี้วิตประจ าวนัได ้

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การประกอบอาชีพ
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนการรณรงคย์ติุ
ความรุนแรงแก่เดก็และ
สตรี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรง 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า พนกังาน
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรง 

ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีลดลง 

ส านกัปลดั 

3 โครงการป้องกนัการ
กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวระดบัต าบล 
(ศปกต.) 

เพ่ือให้ครอบครัวต าบล
บา้นต ๊าเป็นสถาบนั
ครอบครัวท่ีเขม้แขง็และ
ป้องกนัการเกิดความ
รุนแรง 

ครอบครัวต าบล
บา้นต ๊า จ านวน  13 
หมู่บา้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัวท่ีเขา้รับการอบรม
สามารถน าไปปฏิบติัใน
ครอบครัวให้เป็นครอบครัวท่ี
อบอุ่นได ้

ท าใหก้ารเกิดปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวในต าบล
บา้นต ๊าลดลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4.  สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4 พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันาธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอุดหนุนวิทยาลยั 
ฮอมผญาต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
สืบทอดประเพณี 
วฒันธรรมให้ลูกหลาน
และมีสุขภาพจิดท่ีดี 
 

จดักิจกรรมให้
ผูสู้งอายใุนต าบล
บา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสู้งอายจุ านวน 13 หมู่ บา้นได้
ท ากิจกรรมร่วมกนั 

ผูสู้งอายมีุพฒันาการ
ทางความคิดและมี
สุขภาพจิตท่ีดีขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนการด าเนินงาน
ของ สปสช. และทศัน
ศึกษาดูงานของกลุม่ต่างๆ 
ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการ
ด าเนินงานของ 
สปสช. 

ประชาชน กลุ่ม องคก์ร
ต่างๆในต าบลบา้นต ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรมของ 
สปสช.ลงสู่การ
พฒันาประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้และมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีมีรายได้
นอ้ย 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า
และพนกังานเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูมี้รายไดน้อ้ยมีขวญั
และก าลงัใจเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนเงินสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผูมี้
รายไดน้อ้ยตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผูป่้วยเอดส์  จ านวน 13 
หมู่บา้น 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ผูป่้วยเอดส์ จ านวน 
13 หมูบ่า้น 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 4  พฒันาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา   
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  2  ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือผูมี้รายได้
นอ้ยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผูสู้งอาย ุจ านวน 13 
หมู่บา้น 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ผูสู้งอาย ุจ านวน 
13 หมูบ่า้น 

ผูสู้งอายไุดรั้บ
การส่งเสริม
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านกัปลดั 

5 โครงการส่งเสริม/
สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือผูมี้รายได้
นอ้ยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผูพ้ิการ จ านวน 13 
หมู่บา้น 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูพ้ิการ จ านวน 13 
หมู่บา้น 

ผูพ้ิการไดรั้บ
การส่งเสริม
พฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  พฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมการมีส่วน
ร่วมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควนั 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองปัญหาไฟป่า 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณการเกิดไฟ
ป่าสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดท้นั
สถานการณ์และ
อยา่งถูกตอ้ง 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการ
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
ไดเ้พ่ิมมากขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์รียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  2  พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพฒันา/ปรับปรุง
ภูมิทศัน์สองขา้งทางถนน
สายหลกัในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อให้สองขา้งทาง
สวยงามและเชิดหนา้
ชูตาของต าบล 

พฒันา/ปรับปรุงภูมิทศัน์
สองขา้งทางถนนสาย
หลกัในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนกัท่องเท่ียว
มาเท่ียวในต าบลเพ่ิม
มากขึ้น 

ต าบลมีรายไดจ้าก
นกัท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

2 โครงการบา้นต ๊าเมืองน่า
อยู ่

เพื่อให้ต าบลน่าอยู ่น่า
มองและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันา 

จดักิจกรรมพฒันาถนน
สายหลกัในต าบลและ
จดัซ้ือไมด้อก ไมป้ระดบั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัท่องเท่ียว
มาเท่ียวในต าบลเพ่ิม
มากขึ้น 

ต าบลมีรายไดจ้าก
นกัท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

 
 

 
 
 
 
 



-57- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์รียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  2  พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
นิเวศและแกไ้ขปัญหาน ้า
เสียในต าบล 

เพ่ือให้ต าบลมีน ้าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภคท่ี
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ต าบลมีน ้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภคมี
คุณภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

ส านกัปลดั 

4 โครงการก าจดัวชัพืชและ
ผกัตบชวากวา๊นพะเยาใน
เขตพ้ืนท่ีบา้นต ๊า 

เพ่ือเป็นการรักษาน ้า
กวา๊นพะเยาให้สะอาด
และระบบนิเวศน์ให้ดี
ขึ้น 

กวา๊นพะเยาในเขตพ้ืนท่ี
บา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผกัตบชวาในกวา๊น
พะเยามีปริมาณลดลง 

ประชาชนจงัหวดั
พะเยามีน ้าอุปโภค-
บริโภคท่ีดีขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5  พฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  2  พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการประหยดัพลงังาน
ครบวงจรในชุมชนต าบล
บา้นต ๊า จ านวน 13หมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บา้นต ๊ามีความรู้และ
จิตส านึกในการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  13  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม
โครงการสามารถลดการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่าง
นอ้ยร้อยละ 10 

ภาระค่าใชจ่้ายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลงังาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บา้นต ๊า 

2 โครงการพฒันาหรือสร้างส่ิง
ทดแทนการใชพ้ลงังานท่ีมีอยู่
เดิมในต าบลบา้นต ๊า 
 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการ
ประหยดัพลงังานผา่น
เครือข่ายพลงังานชุมชนใน
พ้ืนท่ีและเพ่ือลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 

จ านวน  13  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วม
โครงการสามารถลดการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่าง
นอ้ยร้อยละ 10 

ภาระค่าใชจ่้ายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลงังาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บา้นต ๊า 

3 โครงการก่อสร้างระบบก าจดั
ขยะแบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะหรือศึกษาดู
งานดา้นการบริหารจดัการ
ขยะนอกพ้ืนท่ี จ านวน 13 
หมู่บา้น และระดบัต าบล 

เพื่อก าจดัขยะในต าบล
บา้นต ๊า 

ก่อสร้างระบบก าจดัขยะ
แบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะหรือศึกษาดู
งานดา้นการบริหารจดัการ
ขยะนอกพ้ืนท่ีจ านวน 13 
หมู่บา้น และระดบัต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ต าบลมีสถานท่ีก าจดัขยะ
แบบครบวงจร 

ปริมาณขยะในต าบลมี
จ านวนลดลง 

กองช่างส านกั
ปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์รียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   5 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.1 แผนงาน   การเกษตร 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอนุรักษ ์ป่าตน้
น ้า อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
และหรือสนบัสนุนการ
ฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษป่์าในเขต
ต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
แหล่งตน้น ้าหรือป่าไม้
ชุมชน ตน้ไมห้ายาก 

จดักิจกรรมพิธีบวชป่า
หรือปลูกป่าทดแทนใน
เขตต าบลบา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ท าให้ลดมลพษิใน
ชุมชน ต าบล และ
ลดภาวะโลกร้อน 

ประชาชนมี
การอนุรักษ์
ป่าไมเ้พ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 4 ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทัว่ไป 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการการด าเนินการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือให้ผูน้ าทอ้งถ่ินมา
บริหารงานต าบล
บา้นต ๊า 

จ านวน 13 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 เทศบาลมีผูน้ าทอ้งถ่ิน
เขา้มาพฒันาและ
บริหารงานของเทศบาล
ให้บรรลตุาม
วตัถุประสงค ์

ช่วยแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของต าบล
ลดลง 

ส านกั
ปลดั 

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและ
แหล่งรวบรวมขอ้มูล
ปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนและ
ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอเมือง
พะเยา (ส านกังาน
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ าเภอเมือง
พะเยา)และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินอื่น 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 มีศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอเมืองพะเยา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนสามารถ
แจง้ปัญหาความ
ตอ้งการของ
ประชาชนและการ
ขอรับบริการขอ้มูล
ข่าวสารและให้
ปรึกษาการช่วยเหลือ
ตามอ านาจหนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ส านกั
ปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการติดตั้งสัญญาณ

ไฟจราจรส่ีแยกต ๊าน ้า
ลอ้ม หมู่ 5 

เพื่อป้องกนัการเกิด
อุบติัเหต ุ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ส่ีแยกต ๊าน ้าลอ้ม หมู่ 5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สัญญาไฟจราจร 
จ านวน 4 จดุ 

การเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

แขวงการทาง/
เทศบาล/หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรแยกท่าเรือ 
 หมู่ 13 

เพื่อป้องกนัการเกิด
อุบติัเหต ุ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แยกท่าเรือ หมู่ 13 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สัญญาไฟจราจร 
จ านวน 4 จดุ 

การเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

แขวงการทาง/
เทศบาล/หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

3 โครงการอบรมกูชี้พ 
กูภ้ยัและการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ผูป้ฏิบตังานกูชี้พ
กูภ้ยัไดมี้ความรู้ช่วยเหลือ
ผูป่้วย ผูบ้าดเจบ็ในพ้ืนท่ี
และปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
รวมถึงน าส่ง
สถานพยาบาลไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

พนกังานเทศบาล /
จนท./กูชี้พ-กูภ้ยั-
ผูป้ฏิบติังานดา้น
การแพทยฉุ์กเฉิน อาสา
ฉุกเฉินต าบลบา้นต ๊า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่างๆ
ไดท้นัเหตุการณ์ 

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือดา้น
บรรเทาสาธารณภยั
และแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ได้
รวดเร็วย่ิงขึ้นและ
ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดั 

 
 
 



-62- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
4 โครงการรณรงค์

ป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนน                                                                                                                                                            

เพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ตามจุดเสียงบนถนนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 อตัราการเกิด
อุบติัเหตุในช่วง
เทศบาลตา่งๆลดลง 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อทบทวนความรู้ในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั 

อปพร.ต าบลบา้นต ๊า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.น าความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 

อปพร.ไดรั้บความรู้
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

6 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
CCTV ภายในต าบล
บา้นต ๊า 

เพื่อป้องกนัรักษาความ
สงบเรียบร้อยของหมู่บา้น
และต าบล 

จ านวน 13 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งกลอ้ง CCTV 
จ านวน 13 หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั/และ
หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 



-63- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 4 ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ใหม่  

เพื่อให้ อปพร.ไดมี้
ความรู้และบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ิม อปพร.ต าบล
บา้นต ๊า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.น าความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

อปพร.ไดรั้บความรู้
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

8 โครงการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดรั้บความรู้
ในเร่ืองการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
การป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดเพ่ิมมากขึ้น 

กองแผน 

9 โครงการฝึกซอ้มแผน
ป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยั 

เพื่อทบทวนความรู้ใน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั 

อปพร.และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลน าความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 

อปพร.และ
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการ
ทบทวนความรู้ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

 



-64- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการวนัอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

เพื่อให้ อปพร.และ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลให้
เกิดจิตส านึกและ
ตระหนกัในหนา้ท่ี
อยา่งแทจ้ริง 

อปพร.และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลเกิดความรัก ความ
สามคัคีในหมู่สมาชิก 

เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาท อ านาจ 
หนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อ
ประชาชน 

ส านกัปลดั 

11 โครงการส่งเสริม/สนบัสนุน
กิจกรรม ฝึกอบรม /ทศัน
ศึกษาดูงานของ อปพร.ชรบ.
สตบ.หรือจดัฝึกทบทวน และ
หรือสนบัสนุนกิจการของ
ศูนย ์อปพร. ชรบ.สตบ.และ
ฝึกอบรมของ บุคลากรในดา้น
งานป้องกนัต าบลบา้นต ๊า และ
โครงการอ่ืนๆ ฯลฯ 

เพื่อให้ อปพร. ชรบ. 
สตบ.และพนกังาน
เทศบาล ในพ้ืนท่ีไดรู้้
บทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเอง และงานอ่ืนๆ 

สนบัสนุนการฝึกอบรม  
อปพร.ชรบ.สตบ.และ
พนกังานเทศบาล และ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ชรบ.สตบ.น าความรู้
ในการฝึกอบรมไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรู้้
บทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

ส านกัปลดั 

12 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในชุมชนและการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกั
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนจ านวน 13 
หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัเร่ือง
ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น 

กองแผน 

 



-65- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

1.เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็
ให้แก่อปท.ท่ีมีบคุลากรท่ีสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้พนกังานในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นการจดัการสาร
ธารณภยัเบ้ืองตน้ ระบบบญัชาการณ์
เหตุการณ์ ICS การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจดัการสาธารณภยัในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท่ี
มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนัให้กบัชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ า อปท. 
3.เพื่อพฒันาระบบการปฏิบติังานกูภ้ยัใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและทนั
ต่อเหตุการณ์ 
4.เพือ่สนบัสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดบัพ้ืนท่ีให้มีความ
เขม้แขง็และมีทกัษะความรู้ความช านาญใน
การจดัการภยัพิบติัอนัจะส่งผลให้ประชาชน
ในชุมชนทอ้งถิ่นมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

จิตอาสาภยัพิบติั
ขององคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น แห่งละ 50 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติัประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ี
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยเหลือเจา้พนกังานใน
การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

อาสาภยัพิบติัประจ า
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีศกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ในการ
จดัการสาธารณภยั
เบ้ืองตน้ระบบ
บญัชาการICS การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจดัการสาธารณ
ภยัในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท่ีมี
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกนั 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการตามรอยพ่อ เพือ่ใหป้ระชาชนระลึกถึง
พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัฯ 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊าและหน่วยงาน
อื่นๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ประชาชน
เขา้ร่วมกิจกรรมระลึก
ถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูฯ่ 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊าและหน่วยงาน
อื่นๆไดร้ะลึกถึง 
พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัฯ 

ส านกัปลดั 

2 โครงการแข่งขนักีฬา
เพื่อสุขภาพ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ต าบลบา้นต ๊าตา้นภยัยา
เสพติด 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 เขา้ร่วม
กิจกรรมแข่งขนักีฬา 

ประชาชนต าบล
บา้นต ๊ามีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วย
ลดลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรักษาความสงบ
และป้องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ต าบลบา้นต ๊า 

จดัอบรมใหค้วามรู้และ
ศึกษาดูงานและกิจกรรม
ป้องกนัหรือเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชนเป็นหลกั 

จ านวนประชาชนต าบล
บา้นต ๊า จ านวน 13 
หมู่บา้น 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อตัราการเกิดปัญหา
เร่ืองยาเสพติดมี
มาตรการป้องกนัท่ีดี
ขึ้น 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดในต าบล
บา้นต ๊าลดลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี  4  ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุน
องคก์รกรรมการ
พฒันาสตรีต าบล
บา้นต ๊า  
(วนัสตรีสากล) 

 เพื่อให้กลุ่มสตรีมี
บทบาทหนา้ท่ีร่วมกนั
ขบัเคล่ือนพฒันาศกัยภาพ
ของกลุ่มให้มีความ
เขม้แขง็ 

กลุ่มสตรีจ านวน 13 
หมู่บา้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มสตรีท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมไดรู้้
บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองมากขึ้น 

ปัญหาความ
รุนแรง ความ
ขดัแยง้ในกลุ่ม
สตรีลดลง 

ส านกัปลดั 

2 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท ์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
รักความสามคัคีกนั 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในต าบล
บา้นต ๊าเกิดความรัก
ความสามคัคีกนั
มากขึ้น 

การเกิดความ
แตกแยกของคน
บางกลุ่มลดลง 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  4  พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 4 ดา้นความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน   งบกลาง 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือเบ้ืองตน้
ให้กบัประชาชนท่ีประสบ
ภยัต่างๆ 

แจกจ่ายส่ิงของให้กบั
ประชาชนในต าบล
บา้นต ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนท่ีประสบภยั
ไดรั้บการช่วยเหลือใน
เบ้ืองตน้ 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัและ
การช่วยเหลือใน
เบ้ืองตน้ท่ีทนั
สถานการณ์ 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   6  พฒันาการเมืองการบริหารพฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี   5  ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา 
ความตอ้งการของคนใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

จ านวน 13 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่บา้นไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจดุ 

หมู่บา้นไดรั้บความ
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ
เพ่ิมมากขึ้น 

กองแผน 

2 โครงการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา 
ความตอ้งการของคนใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

จ านวน 13 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่บา้นไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจดุ 

หมู่บา้นไดรั้บความ
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ
เพ่ิมมากขึ้น 

กองแผน 

3 โครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษใีห้เป็น
ระบบขึ้น 

จ านวน 13 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถท าให้เทศบาล
จดัเกบ็ภาษีไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

เทศบาลมีรายไดจ้าก
การจดัเก็บภาษีมา
พฒันาต าบลเพ่ิมขึ้น 

กองคลงั 

4 โครงการจดัท า
เวบ็ไซตเ์ทศบาล และ
วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
งานโครงการต่างๆของ
เทศบาล 

จดัท าเวบ็ไซตเ์ทศบาล 
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถดู
ขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลไดต้ลอดเวลา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
ทราบการท างานของ
เทศบาล 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4  สร้างคณุค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 5  ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 ส่งเสริม/โครงการฝึกอบรม/
ทศันะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานให้แก่คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล พนกังาน
จา้ง และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทกัษะและวิสัยทศัน์ใน
การปฏิบติังานแก่
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/ทศันะศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีเพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานให้แก่คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูท่ี้เขา้ร่วมฝึกอบรมและ
สามารถน าความรู้มาปรับ
ใชใ้นการบริหารงานของ
เทศบาลและทอ้งถ่ินได้
อยา่งเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานท่ีดี
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั, 
กองแผน 
กองคลงั 
กองช่าง 

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศกัยภาพ/ทศันะศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีกลุ่มผูน้  าชุมชน
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นต ๊า 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทกัษะและวิสัยทศัน์ใน
การปฏิบติังานแก่
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพ/
ทศันะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีกลุ่มผูน้  าชุมชน
และประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูท่ี้เขา้ร่วมฝึกอบรมและ
สามารถน าความรู้มาปรับ
ใชใ้นการบริหารงานของ
เทศบาลและทอ้งถ่ินได้
อยา่งเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานท่ีดี
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   6  พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี   5  ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทัว่ไป 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการอินเทอร์เน็ต
ต าบลพร้อมติดตั้ง
สัญญาณ WIFI ทั้งต าบล 
และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
จ านวน 4 ศูนย ์

เพื่อบริการให้เยาวชน
และประชาชนไดศ้ึกษา 
คน้ควา้และไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีรวดเร็วขึ้น 

จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ 
WIFI ทั้งต าบล และศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ จ านวน 4 
ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชนมี
อินเทอร์เน็ตต าบลใช ้
ในการเพ่ิมความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
รู้ขอ้มูลข่าวสารที่
รวดเร็วขึ้น 

กองแผน 
ส านกัปลดั 

8 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้พนกังาน
เทศบาลและ ผูน้  า
ทอ้งถ่ินมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

พนกังานเทศบาลและ 
ผูน้  าทอ้งถ่ิน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมจะได้
น าความรู้ท่ีมาปรับใชใ้น
การท างาน 

พนกังานเทศบาลและ 
ผูน้  าทอ้งถ่ินมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน
เพ่ิมขึ้น 

ส านกัปลดั 

9 โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ประชาชนจ านวน13
หมู่บา้นและการเผยแพร่
ขอ้มูลมีหลายช่องทาง 

20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ60ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาล 

ประชาชนไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารของเทศบาล
ไดม้ากขึ้น 

กองแผน 

 
 
 
 



-73- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี   6  พฒันาการเมืองการบริหาร 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี   5  ดา้นส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทัว่ไป 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการฝึกอบรม/เพ่ิม
ศกัยภาพ/ทศันะศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองกฏหมาย
และเร่ืองอื่นๆท่ีเป็นการ
สร้างองคค์วามรู้ให้กบั
ประชาชน ฯลฯ 

เพื่อใหป้ระชาชน 
พนกังานเทศบาล 
คณะกรรมการไกล่
เกล่ีย ไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองกฏหมาย 

ประชาชน พนกังาน
เทศบาล คณะกรรมการ
ไกล่เกล่ีย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 น าความรู้ไปใชใ้นการ
ท างานในเร่ืองกฏหมาย
ให้ดีย่ิงขึ้น 

ประชาชน พนกังาน
เทศบาล 
คณะกรรมการไกล่
เกล่ียเขา้ใจเก่ียวกบั
กฏหมายเพ่ิมมากขึ้น 

กองแผน 

11 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อเผยแพร่การ
บริหารงานของ
เทศบาลและการ
บริการประชาชนดา้น
ต่างๆ 

จ านวน 13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในต าบล
บา้นต ๊าไดรั้บทราบการ
ด าเนินงานของเทศบาล
และการบริการ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

ประชาชนไดรั้บทราบ
การบริหารงานของ
เทศบาลไดดี้ย่ิงขึ้น 

ส านกัปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศกัยภาพเก่ียวกบัการ
เขียนโครงการอยา่งมือ
อาชีพ 

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรม
มีความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัการเขียน
โครงการอยา่งถูกตอ้ง 

พนกังานเทศบาล 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
และผูน้ าปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถ
น าความรู้ในเร่ืองการ
เขียนโครงการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
เขียนโครงการได้
ถูกตอ้งมากย่ิงขึ้น 

ส านกัปลดั 



-74- 
 

 2.บัญชีโครงการพฒันา                                 แบบ ผ.02/1 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมู่บ้านและแผนพฒันาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ด้านพฒันาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะพร้อมอาคารคดัแยก 
หมู่ 10 

เพื่อก าจดัขยะในหมู่บา้น ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อม
อาคารคดัแยก 

    400,000 เตาเผาขยะพร้อม
อาคาร จ านวน 1 
หลงั 

ลดปริมาณขยะใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 
สาธารณ 
สุข 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

ท่ีน ามาจากแผนพฒันาหมู่บ้านและแผนพฒันาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทางขา้งบา้น
นายเรือน ประชุมของ  หมู ่1 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

250,000     ถนน คสล.
จ านวน1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทางเขา้บา้น 
นายไพชยนัต ์ สิงห์แกว้ หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

300,000     ถนน คสล.
จ านวน1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ขา้งบา้น 
นางกุ่น สุขจริง หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

250,000     ถนน คสล.
จ านวน1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ 1 
 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด ซอย 6 หมู่ 1 

 300,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทาง ซอยเขา้
บา้นนางบุญนาค มีแสงเพชร 
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 200,000    ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมถมดินไหล่ทางซอยขา้ง
บา้นนางแกว้มูล  ถนดัเล่ือย  
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 80,000    ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าลน้หอ
เจา้พ่อแสนอินตา  หมู่ 1 

เพื่อช่วยชลอและ
กกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 
 

ซ่อมแซมฝายน ้าลน้หอเจา้
พ่อแสนอินตา  หมู่ 1 

 200,000    ซ่อมแซมฝายน ้า
ลน้ จ านวน 1 
จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
เปล่ียน ท่อระบายน ้าหนา้สวน
นายสุริยา  ออ้ยหอม หมู่ 1 

เพือ่ให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 
 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง/เปล่ียน
ท่อระบายน ้าหนา้สวนนาย
สุริยา  ออ้ยหอม หมู่ 1 

 100,000    ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/เปล่ียน
ท่อระบายน ้า 
จ านวน 1 จดุ 

เกษตรกรไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองร่องก๊อดห้า  
หมู่ 1 
 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองร่อง
ก๊อดห้า  หมู่ 1 

 300,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

10 โครงการหินคลุกถนน
เพื่อการเกษตรภายใน
หมู่บา้น หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนท่ีเป็น
หลุมเป็นบ่อใน
หมู่บา้นให้ดีขึ้น 

หินคลุกถนนเพื่อ
การเกษตรภายในหมูบ่า้น 
หมู ่1 

 200,000    ถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมู่บา้น  
หมู่ 1 

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด 
ซอย 3 หมู่ 1 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิด ซอย 3 หมู่ 1 

 200,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้ นายถนอม  คา้โค   
หมู่ 1 
 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ นาย
ถนอม  คา้โค   
หมู่ 1 

  300,000   ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้ นางจรรยา   
จนัสา  หมู่ 1 
 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้  
นางจรรยา  จนัสา  หมู่ 1 
 

  300,000   ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้ นางนิตย ์ สิงห์
แกว้  หมู่ 1 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้  
นางนิตย ์  สิงห์แกว้  หมู่ 1 
 

  300,000   ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

 



-78- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมถมดินไหล่
ทางซอยขา้งป่าสุสานบา้น
ห้วยเคียน หมู่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 241 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   600,000  ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

16 โครงการขดุลอกล า
เหมืองห้วยเคียน หมู่ 1 

เพ่ือป้องกั้นล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ขดุลอกล าเหมืองห้วยเคียน  
หมู ่1 

   100,000  ล าเหมืองห้วย
เคียน หมู่ 1 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการขดุลอกหนอง
แฮด หมู่ 1 

เพ่ือป้องกั้นล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ขดุลอกหนองแฮด หมู่ 1    100,000  ขดุลอกหนอง
แฮด หมู่ 1 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 1 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น หมู่ 1 

   200,000  ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 
หมู่ 1 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

 
19 

โครงการก่อสร้างเมรุมาศ
ระบบไฟฟ้าป่าสุสาน 
 หมู่ 1 

เพื่อใหห้มู่บา้นมีท่ี
ฌาปนกิจท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน หมู่ 1 

    900,000 เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จ านวน 1 เตา 

หมู่บา้นมีท่ีฌาปนกิจ
ท่ีไดม้าตรฐานย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูบ่า้น หมู่ 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้า
สะอาดไวอุ้ปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน
หมู่บา้น หมู่ 1 

   500,000  ร้อยละ 90 มีน ้า
สะอาดส าหรับ
การอุปโภค-
บริโภคท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ไวอุ้ปโภค-บริโภค
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 



-79- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

 
21 

โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
จ านวน 2 จดุ หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 2 จุด 
1.ดา้นขา้งศาลาเอนกประสงค ์  
ยาว 40 เมตร 
2. ดา้นหลงับา้นนายอุทยั ถึงบา้น
นายบุญชยั ยาว 50 เมตร 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 2 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

 
 
 
22 

โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
จ านวน 3 จดุ หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 3 จุด 
1.ดา้นหลงับา้น นางนารี  
ยาว 50 เมตร 
2. หนา้บา้นนายมิตร 
 พิมสาร ยาว 40 เมตร 
3. ดา้นขา้งบา้นนายทศพร รัศมี 
ยาว 50 เมตร 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 3 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

 
 
23 

โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
จ านวน 3 จดุ หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 3 จุด 
1. หลงัศาลาเอนกประสงค ์
 ยาว 50 เมตร 
2. หลงับา้นนางมอญ-บา้นนางชฎา
รัตน์ ยาว 50 เมตร  
3. หลงับา้นนางสมบูรณ์ จิตร
ประไพ ยาว 50 เมตร 
 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 3 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 



-80- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสะพาน
กลางหมู่บา้น หมู่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
กลางหมู่บา้น หมู่ 2 

 300,000    ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สะพานกลาง
หมู่บา้น หมู่ 2 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
25 

โครงการขดุลอก
ร่องน ้าหนา้บา้นนาย
บรรจบ วงคก์า  
หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงัใน
หมู่บา้นเวลาฝนตกหนกั
และน ้าป่าไหลหลาก 

ขดุลอกร่องน ้าหนา้บา้นนาย
บรรจบ วงคก์า ยาว 200 เมตร 
หมู่ 2 

 300,000    ขดุลอกร่องน ้าหนา้
บา้นนายบรรจบ 
วงคก์า  

มีการไหลของน ้าได้
รวดเร็วขึ้นและไม่เกิด
น ้าท่วมขงัในหมู่บา้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ฝายตน้ม่วง หมู่ 2 

เพื่อช่วยชลอและกกัเก็บ
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายตน้ม่วง หมู่ 2   300,000   ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
27 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด ซ. 8 ซ.10 
 หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงัใน
หมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด  
ซ. 8 ซ.10   หมู่ 2 

  300,000   รางระบายน ้า 
 จ านวน 2 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งไฟ
ก่ิงตามซอยและจุด
อบัพร้อมสาย
ภายในหมู่บา้น ม.2 

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ไดรั้บความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

ติดตั้งไฟก่ิงตามซอยและจดุ
อบัพร้อมสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ 2 

  300,000   ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง 
ดาดล าเหมืองหนา้
โรงเรียนบา้นต ๊า
ดอนมูล หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้าง 
ดาดล าเหมืองหนา้โรงเรียน
บา้นต ๊าดอนมูล หมู่ 2 

 200,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

 



-81- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด
ดา้นหนา้อาคาร กทบ. 
หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝา
ปิด  
ดา้นหนา้อาคาร กทบ. หมู่ 2 

   300,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่บา้น หมู่ 2 

เพื่อใชก้กัเก็บ
ส่ิงของภายใน
หมู่บา้น 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
หมู่บา้น หมู่ 2 

   300,000  ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์
จ านวน 1 หลงั 

หมู่บา้นมีอาคาร
สถานท่ีเก็บส่ิงของ 
ท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียน
บา้นต ๊าดอนมูลเป็นลาน
กีฬาประจ าหมูบ่า้น หมู่ 
2 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ออกก าลงัของ
ประชาชน 

ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
บา้นต ๊าดอนมูลเป็นลานกีฬา
ประจ าหมู่บา้น หมู่ 2 

   300,000  ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

อตัราการเจ็บป่วย
นอ้ยลง ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้ดา้นขา้งร้านกุง้
เผาริมอิง  หมู่ 2 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วง
ฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ดา้นขา้งร้าน
กุง้เผาริมอิง  หมู่ 2 

    300,000 ฝายน ้าลน้ 
จ านวน 1 จดุ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง 
ฝายกั้นล าน ้าแม่อิง หมู่ 
2 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วง
ฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายกั้นล าน ้าแม่อิง หมู่ 
2 

    300,000 ฝายน ้าลน้ 
จ านวน 1 จดุ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บา้น หมู่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน
หมู่บา้น หมู่ 2 

   300,000  ร้อยละ 90 มีน ้า
สะอาดส าหรับการ
อุปโภค-บริโภคท่ีดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ไวอุ้ปโภค-บริโภค
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 



-82- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

36 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บา้น หมู่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้น 
หมู่ 3 

450,000     ร้อยละ 90 มีน ้า
สะอาดส าหรับการ
อุปโภค-บริโภคท่ีดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ไวอุ้ปโภค-บริโภค
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หลงับา้นนางวิลยั  
อ่ินแกว้ หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
หลงับา้นนายอิน
จนัทร์ ใหญ่วงค ์
 หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
บริเวณรอบวดัต ๊าป่า
ลานหมู่ 3 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้นหมู่ 3 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 3 

 150,000    ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 3 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

 
 
 



-83- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.การ
เกษตรขา้งบา้นนาย
ทองมี  เกษรพนัธ์ 
หมู่ 3 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง  4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

  150,000   ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
บา้นนายสุรพล มะลิ 
หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

   300,000  พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
บา้นนายส ารอง 
หอมหวาน หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

   300,000  พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงดาดล า
เหมืองสายโบสถ ์
หมู่ 3 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ซ่อมแซมปรับปรุงดาดล าเหมือง
สายโบสถ ์หมู่ 3 

    200,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บา้นพร้อมขดุ
เจาะและติดตั้ง
อุปกรณ์ หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีน ้าใช้
อุปโภค- บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
พร้อมขดุเจาะและติดตั้งอุปกรณ์ 
หมู่ 4 

800,000     ประชาชนร้อยละ 
90 มีน ้าสะอาด
ส าหรับการอุปโภค-
บริโภคท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งเพียงพอและ
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

 



-84- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
บา้นนายสุทศัน์  
คา้โค  ถึงบา้น 
นายสมพงษ ์ 
ใหญ่วงค ์หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
สูง 1.50  เมตร ยาว 1000 เมตร 
จุดท่ี 1 ยาว 100   จุดท่ี 6 ยาว 100 
จุดท่ี 2 ยาว 100   จุดท่ี 7 ยาว 100 
จุดท่ี 3 ยาว 100    จุดท่ี 8 ยาว 100 
จุดท่ี 4 ยาว 100    จุดท่ี 9 ยาว 100 
จุดท่ี 5 ยาว 100    จุดท่ี 10 ยาว 100 

800,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 10 จดุ 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บา้นนาย
สุทศัน์  คา้โค หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

480,000     ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บา้น หมู่ 4 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด  
กวา้ง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

300,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง
ห้องเก็บของใน
หมู่บา้น หมู่ 4  

เพื่อใชก้กัเก็บ
ส่ิงของภายใน
หมู่บา้น 

ปรับปรุงห้องเก็บของ อาคาร
เอนกประสงคห์มูบ่า้น หมู่ 4 

300,000     ปรับปรุงห้องเก็บ
ของ อาคาร
เอนกประสงค ์
จ านวน 1 หลงั 

หมู่บา้นมีอาคาร
สถานท่ีเก็บส่ิงของ 
ท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้น หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

150,000     ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 



-85- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
ขา้งฝายหมูบ่า้น  
1 จุด หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 8 เมตร หนา 2 เมตร 
 ลึก  2 เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนายสุทศัน์ 
คา้โค หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนายบุญส่ง 
นามเมือง หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้น 
นางจ๋ิน ปุกถ ้า หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้น 
นายอุดม  ไชยยา 
หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

 
 



-86- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนายบวั ใจ
หลกั หมู่ 4 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนางจีราพร 
ประชุมของ หมู่ 4 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนาย
สมบูรณ์ เมืองซ่ือ 
หมู่ 4 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ขา้ง
หอพกัเยน็จิตร 
 หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 150,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
บา้นนายโดด  หมู่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 150,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-87- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะโดยแผงโซล่า
เซลหมู่บา้น จ านวน 2 จุด 
หมู่ 4 

เพือ่ให้ประชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยั 

ติดตั้งไฟสาธารณะโดยแผงโซล่าเซล
หมู่บา้น จ านวน 2 จุด 

  50,000   แผงโซล่าเซล 
จ านวน 2 จุด 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

62 โครงการขดุลอก 
ระบายน ้าขา้งถนนสาย 
1127 หมู่ 4 เช่ือมหมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

ขดุลอกระบายน ้าขา้งถนนสาย 1127 
หมู่ 4 เช่ือมหมู่ 5 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร 

  100,000   ขดุลอกขา้งถนน
สาย 1127 

สามารถระบายทางน ้าได้
เร็วขึ้นปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมู่บา้นลดลง 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บา้นหมู่ 4 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 4 

  150,000   ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย  
หมู่ 4 

ประชาชนสามารถไดรั้บรู้
ข่าวสารไดช้ดัเจน รวดเร็ว 
เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

64 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์หมู่บา้น 
หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด
เสียหายให้ดีคงเดิม 

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค ์หมู่บา้น 
หมู่ 4 

    80,000 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค ์
จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนท่ีมาใชส้ถานที่
ไดรั้บความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างเมรุมาศ
ระบบไฟฟ้าป่าสุสาน  หมู่ 
2 3 4 

เพื่อให้หมู่บา้นมีท่ี
ฌาปนกิจท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบไฟฟ้าป่าสุสาน 
หมู่ 2 3 4 

  900,000   เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จ านวน 1 เตา 

หมู่บา้นมีท่ีฌาปนกิจท่ีได้
มาตรฐานย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ดิน/กั้นน ้าบา้นนายชูจิตร์ 
เพียรการ หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก  
1.5  เมตร ยาว 15 เมตร 
 

100,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิงพงัทลาย กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ดิน/กั้นน ้าบา้นนางศรี
แพร  
ต าหนกัท่ี หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
กวา้ง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก  
1.5  เมตร ยาว 30 เมตร 
 

300,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิงพงัทลาย กองช่าง 

 



-88- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 2 
บา้นนายพิเชษฐ์  
ออ้ยบ ารุง พร้อมถม
ดินไหล่ทาง  หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

150,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บา้นนาง
สุกญัญา  อิงอร 
พร้อมถมดินไหล่
ทาง  หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

150,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บา้น ช่วงท่ี 1 
หมู่ 5 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด  
ช่วงท่ี 1 เร่ิมท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์
หมู่บา้น ส้ินสุด สะพาน ซอย 2 ท่อ
ระบายน ้าขนาด 8 ” บ่อพกั 2 จุด ลึก 
0.40 เมตร ยาว 70 เมตร 

200,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บา้น ช่วงท่ี 2 
หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 
 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด  
ช่วงท่ี 2 เร่ิมหนา้บา้นนายประชล 
รวดเร็ว  ส้ินสุด หนา้บา้นนาย
ประเสริฐ  กนัทะไชย ท่อระบายน ้า
ขนาด 8 ” บ่อพกั 2 จดุ ลึก 0.40 
เมตร ยาว 70 เมตร 

200,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

 
 



-89- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

72 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้(สายต ๊าเหล่า)  
หลงับา้น อ.สมควร 
ดวงใจ หมู่ 5 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ (สายต ๊า
เหล่า) หลงับา้น อ.สมควร 
ดวงใจ กวา้ง 6 เมตร ยาว 8 
เมตร ลึก 2.50 เมตร หมู่ 5 

500,000     ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงฝาย
กั้นน ้าสายทุ่งหลวง
หนา้สวน นายวนัชยั 
อินยศ หมู่ 5 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ปรับปรุงฝายกั้นน ้าสายทุ่งหลวง
หนา้สวน นายวนัชยั อินยศ หมู่ 
5กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
 ลึก 1.50 เมตร  หมู่ 5 

 200,000    ฝายน ้าลน้ 
จ านวน 1 จดุ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการจดัซ้ือท่อ
ระบายน ้าบา้นนาย
สมพงษ ์ประชุมของ
และนายอุดม สมวนั 
หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

ท่อระบายน ้าขนาด 8 ”  
บ่อพกั 3 จุด  ยาว 50 เมตร 

 150,000    ท่อระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า บา้นนาง
สวนเหม้ียงหอม และ
บา้นนางดี รักไร่ หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้ากวา้ง 0.45 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร 

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า บา้นนาย
ศิริพงษ ์โพธิค า 
 หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

ท่อระบายน ้าขนาด 8 ” บ่อพกั 1 
จุด  ยาว 100 เมตร 

 280,000    ท่อระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

 
 



-90- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

77 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
กลางบา้นช่วงบา้น
นายไว ไชยา ถึง
บา้นนายศรีทน 
รวดเร็ว หมู่ 5 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสาย
กลางบา้นช่วงบา้นนายไว ไชยา ถึง
บา้นนายศรีทน รวดเร็ว กวา้ง 2.50 
เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 300 เมตร 
หมู่ 5 

 600,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
ทุ่งธาตุ หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่งธาตุ 
กวา้ง 1.20 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 
300 เมตร หมู่ 5 

  600,000   ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
หลวง พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.80 เมตร 

  600,000   ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั้งไฟ
ก่ิงภายในหมู่บา้น 
หมู ่5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจร ไป-มาใน
เวลากลางคืนไดรั้บ
ความปลอดภยั 

ติดตั้งไฟก่ิงภายในหมูบ่า้น 
 จ านวน 100 จุด 

  500,000   ไฟก่ิง จ านวน 100 
จุด 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บา้นทุกซอย  
หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   300,000  ถนน ลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



-91- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

82 โครงการปรับปรุงขยาย
สะพานในหมูบ่า้น หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   300,000  สะพาน 
จ านวน 1 จดุ 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายล าน ้าแม่ต ๊า 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
เก่าท่ีช ารุดทรุด
โทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย  
จ านวน 6 ฝาย 

   400,000  ฝาย จ านวน 6 ฝาย สามารถกกัเก็บน ้าไว้
ใชไ้ดม้ากขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบ
น ้าดว้ยระบพลงังานไฟฟ้า
ล าน ้าแม่อิง-สู่ล  าน ้าแม่ต ๊า 
- ฝายบา้นนายพรพิทกัษ ์
เหม้ียงหอม หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตรช่วงฤดู
แลง้ 

ท่อส่งน ้าขนาด 12 ”    500,000  เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน ้าใชใ้น
การเกษตรช่วงฤดู
แลง้ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
เพียงพอในการท า
เกษตรช่วงฤดูแลง้ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรบา้น
นายสงวน กองวงค-์นาย
จิตต ์ทา้วงาน หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล.กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.50 เมตร 

    400,000 ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทุ่งหลวง หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.50 เมตร 

    900,000 ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 



-92- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายฮ่อง
ขี้ ล้ิน หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.50 เมตร 

    700,000 ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บา้น หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้น 
หมู่ 5 

    500,000 ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
หมูบ่า้น หมู่ 5 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้นใหม่ หมู่ 5 

 150,000    ปรับปรุงเคร่ือง
กระจายเสียงตาม
สายในหมู่บา้น 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

90 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ 6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้น 
ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว พร้อม
อุปกรณ์ ยาว 3500 เมตร หมู่ 6 

350,000     ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

91 โครงการรางระบาย
น ้าถนนต ๊าม่อน-
บา้นห้วยทรายค า 
หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 0.45 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 200 เมตร 

 550,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าทว่มขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 8 
หมู่ 6 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

700,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



-93- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
บา้นนายพล ออ้ยมูล 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ยาว 200 เมตร 
 

500,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้น
น ้าหนา้ฝายประชา
อาสา หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ยาว 200 เมตร 
 

500,000     พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

95 โครงการรางระบาย
ซอยขา้งวดัต ๊าม่อน-
ถนนสาย 1127 –
เทศบาล-บา้น 
นายกริช นามบา้น 
หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 80 ซม.  ยาว 
300 เมตร 

 840,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุง
ฝายน ้าลน้ฝาย
ประชาอาสา  หมู่ 6 
 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
เก่าท่ีช ารุดทรุด
โทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายประชาอาสา 
 

 500,000    ฝาย จ านวน 1 ฝาย สามารถกกัเก็บน ้าไว้
ใชไ้ดม้ากขึ้น 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง
รางระบายซอย 5 
หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วม
ขงัในหมู่บา้น 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 80 ซม.  ยาว 
300 เมตร 

 840,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

 
 



-94- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

98 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น  
หมู่ 6 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 6 

   200,000  ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 6 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

99 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายท่อ
ลอ้ หมู่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายท่อลอ้ หมู่ 6 

  300,000   ถนนหินคลุก จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
 ซอยท่าลอ้ หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

รางระบายน ้า กวา้ง 80 ซม.  ยาว 
200 เมตร 

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หนา้
โบสถเ์ช่ือมซอย 5 
หมู่ 6 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.หนา้โบสถ์
เช่ือมซอย 5 หมู่ 6 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   500,000  ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ถมดินไหล่ทางสาย
ทุ่งกลอง หมู่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 800,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

103 โครงการจดัซ้ือถงั
กรองน ้าประปา
หมู่บา้นพร้อมถงัใส่ 
หมู่ 7 

เพ่ือไวก้กัเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภค  

จดัซ้ือถงักรองน ้าประปา
หมู่บา้นพร้อมถงัใส่  

 500,000    ประชาชนร้อยละ 
80 มีน ้าไวใ้ช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ประชาชนไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 



-95- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

104 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
พร้อมวสัดุ 
อุปกรณ์ หมู่ 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้า
ไวใ้ชเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ขดุเจาะบ่อบาดาล
พร้อมวสัดุ 
อุปกรณ์ หมู่ 7 

600,000     บ่อบาดาล 
จ านวน 1 จดุ 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 

105 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งกลอง
และฝายทุ่งมะโหก  
หมู่ 7 

เพื่อซ่อมแซมฝายเก่า
ท่ีช ารุดทรุดโทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายทุ่งกลองและฝาย
ทุ่งมะโหก หมู่ 7 
 

  500,000   ฝาย จ านวน 2 ฝาย สามารถกกัเก็บน ้าไว้
ใชไ้ดม้ากขึ้น 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิดหนา้บา้นแม่นอ้ย-
บา้นแม่สุข  
หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 
.40 เมตร 
  ยาว 300 เมตร 

   600,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิดหนา้บา้นแม่ใหม่-
นายเทา หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 
.40 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

   700,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิดซอย 8-ซอย 5 
(ซอยใน) หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 
.40 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

   800,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน/
กั้นน ้า หลงับา้นนางบรม 
ประชุมของ และหนา้บา้นนาย
มอย ธรรมไชย หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/
กั้นน ้า 
 

   800,000  พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 



-96- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

110 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด
หนา้บา้นดาว-บา้น
เจี๊ยบ หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้าทว่มขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า กวา้ง .40 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

   500,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

111 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนซอยบา้น 
โกชนั-ฝายตน้
ตะเคียนคู่ หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

 จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนซอยบา้นโกชนั-ฝาย
ตน้ตะเคียนคู่ กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

    500,000 ถนน จ านวน 1  สาย ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

112 โครงการจดัซ้ือหิน
คลกุพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายทุ่งโล๊ะซอย
สวนป้าลงั-ซอยบา้น
ปลา หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายทุ่งโล๊ะซอย
สวนป้าลงั-ซอยบา้นปลา 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1000 
เมตร หมู่ 7 

    800,000 ถนน จ านวน 1  สาย ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

113 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายอ่างทุ่ง
กลอง-ทุ่งใน หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายอ่างทุ่งกลอง-
ทุ่งใน กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 1000 เมตร หมู่ 7 

    800,000 ถนน จ านวน 1  สาย ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหนา้
วดัและหลงัวดั หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-97- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหอ
ชาวบา้น ซอย 8 หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

600,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.  ขา้มไป
หอเจา้บา้น ซอย 8 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร 600,000     สะพาน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองสายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่ง
ยาว กวา้ง 5 เมตร ลึก 2.5 
เมตร ยาว 1200 เมตร  

600,000     ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.การเกษตร
สายรองหนา้บา้นลุง
พนัธุ หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

900,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้ห้วยวดัแง่ซา้ยท่ี
ทางขา้มน ้าตน้เติม 
 หมู่ 8 

เพื่อช่วยชลอและกกัเก็บ
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ห้วยวดัแง่
ซา้ยท่ีทางขา้มน ้าตน้เติม  

600,000     ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

120 โครงการขดุลอกหนา้
ฝายทุ่งยาว หมู่ 8 

เพื่อป้องกนัล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเกบ็น ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกหนา้ฝายทุ่งยาว หมู่ 8  500,000    สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



-98- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

121 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. สายแง่
ซา้ยจุดท่ี 1 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 7 เมตร ยาว 6  เมตร  500,000    สะพาน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. สายแง่
ซา้ยจุดท่ี 2  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6  เมตร  500,000    สะพาน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองหลวง หมู่ 8 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลวง 
กวา้ง 2.5 เมตร  ยาว 700 เมตร  

 500,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหาดกุด หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 500,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 6  
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 100,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายท่ี 2 
หลงัโรงเรียนเช่ือมต่อ
ต ๊าพระแล หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 800,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายขา้งป่า
สุสาน หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  400,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-99- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยกสายท่ี 
2 หลงัโรงเรียนเช่ือม
ต าบลท่าจ าปี หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  400,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายห้วย
วดัแง่ซา้ย หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 6 เมตร ยาว
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหนา้
วดัไปถึงถนนสายท่ี 2 
หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 7  
เขา้หอชาวบา้น หมู่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว
400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000  ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



-100- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

134 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ซอย 7 
เขา้หอชาวบา้น หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 6  เมตร 

   500,000  สะพาน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
ใหม่ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 6  เมตร 

   500,000  ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างฝาย
น ้าลน้แบ่งน ้าทุ่งใน 
หมู่ 9 

เพื่อช่วยชลอและกกัเก็บ
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ แบ่งน ้าทุ่ง
ใน กวา้ง 14 เมตร สูง 3 เมตร 

500,000     ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถงั
เก็บน ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ 9 

เพ่ือไวก้กัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตร  

ก่อสร้างถงัเก็บน ้าเพื่อ
การเกษตร  

500,000     เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน ้าไวใ้ชเ้พียงพอ
ต่อการในท า
การเกษตร 

เกษตรกรไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทางเขา้ป่า
ชุมชน หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 450  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กอง
ปลอดภยั
เพ่ิมขึ้นช่าง 

139 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนเพื่อการเกษตร
สายทุ่งจกปก หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนเพื่อการเกษตรสาย
ทุ่งจกปก หมู่ 9 

200,000     ถนนหินคลุก จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



-101- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

140 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
นอก หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 590  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มแม่น ้า
สายหล่ายก่ิว หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 5  เมตร 

300,000     สะพาน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอย 1 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 159  เมตร 

100,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เช่ือมต่อ
ซอย 9 (บา้นนาย
เปล่ียน) หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 50  เมตร 

 150,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน ้าขา้ง
โรงเรียน หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า  ยาว 95 เมตร  100,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน ้าหนา้
โรงเรียน หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า  ยาว 270 เมตร  300,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

 
 



-102- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

146 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย 
 ซอย 5 ถึงซอย 7  
สายบนสายป่าใชส้อย 
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียซอย 5 ถึงซอย 7  
สายบนสายป่าใชส้อย 
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 960  เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

147 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายจ าบอน  
หมู่ 9 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนหินคลุก  กวา้ง 5 
เมตร  ยาว 1700  เมตร 

 250,000    ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

148 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายล่าง) หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายล่าง) หมู่ 9  กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 250  เมตร 

 150,000    ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

149 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายบน) หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายบน) หมู่ 9 กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1140  เมตร 

 500,000    ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

150 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายหล่ิงตน้เปา 
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายหล่ิงตน้เปา  
กวา้ง 5 เมตร ยาว 783  เมตร 

  100,000   ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



-103- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

151 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนเขา้ป่าชุมชนสาย
บน หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนเขา้ป่าชุมชนสาย
บน  กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1000  เมตร 

  150,000   ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

152 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายเขา้ป่าชุมชน
สายล่าง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

 จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายเขา้ป่าชุมชน
สายล่าง หมู่ 9  กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1600  เมตร 

  200,000   ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
ห้วยปลากั้ง หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า
ห้วยปลากั้ง 
 

   800,000  พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

154 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายหล่ายก่ิว  
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายหล่ายก่ิว  
หมู่ 9 กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1070  เมตร 

   100,000  ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองทุง่นอก  
หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลวง 
กวา้ง 1.5 เมตร  ยาว 570 เมตร  

   200,000  ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองทุง่บน หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลวง 
กวา้ง 1 เมตร  ยาว 210 เมตร  

   100,000  ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองสายป่า
ชุมชน หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลวง 
กวา้ง 1.50 เมตร  ยาว 650 
เมตร  

   200,000  ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 



-104- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

158 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองสายทุ่งโฮ่ง 
 หมู ่9 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลวง 
กวา้ง 70 ซม.  ยาว 720 เมตร  

    300,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

159 โครงการจดัซ้ือท่อ
ประปาเพื่อการเกษตร
สายหล่ายก่ิว หมู่ 9 

เพื่อกระจายน ้าให้กบั
เกษตรกร 

ท่อประปาเพื่อการเกษตร
สายหล่ายก่ิว 

    50,000 ท่อประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ 9 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตรอยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

160 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 9 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 9 

    50,000 ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 9 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

161 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด
สามแยกพ่อแอ๊ด หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด  ยาว 500 เมตร 

   300,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

162 โครงการจดัซ้ือหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียถนน
สายหนองกอ้ง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายหนองกอ้ง หมู่ 
9 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1000  เมตร 

   300,000  ถนนหินคลุก 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด
ซอย 7 เส้นบนหนา้วดั-
บา้นขอดหลงัวดั หมู่ 9 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อม
ฝาปิด  ยาว 500 เมตร 

   300,000  รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

 
 
 



-105- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

164 โครงการก่อสร้างเมรุ
มาศระบบไฟฟ้าป่า
สุสาน  หมู่ 9 

เพื่อใหห้มู่บา้นมีท่ี
ฌาปนกิจท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน หมู่ 9 

    900,000 เมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน 
จ านวน 1 เตา 

หมู่บา้นมีท่ีฌาปนกิจ
ท่ีไดม้าตรฐานย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน/พร้อมศูนยพ์กั
สินคา้ หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได ้

ก่อสร้างตลาดชุมชน/พร้อม
ศูนยพ์กัสินคา้ หมู่ 9 

    300,000 ตลาดชุมชน  
จ านวน 1 หลงั 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยตน้มะค่า หมู่ 
10 

เพือ่ให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 210  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ปากทางเขา้
หมู่บา้นโป่งขามพร้อม
วางท่อส่งน ้า หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ขยายถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนายปุ่ ย พร้อม
รางน ้า หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 108  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4(นอ้งเบลล)์  
หมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 140  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

170 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
พลงังานโซล่าเซล ม.10 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้า
ไวใ้ชใ้นการเกษตร
ช่วงฤดูแลง้ 

ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพลงังานโซล่าเซล 
ม.10 

200,000     ขดุเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 บ่อ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในการเกษตรอยา่ง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

 



-106- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

171 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมซอย 1 เช่ือม
ถนนหนา้พระธาตุ  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 550  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยรอบสระเก็บ
น ้าไปบา้นลุงนอ้ย หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 550  เมตร 

 500,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบดอดัหิน
คลกุ หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนนลูกรัง กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1000  เมตร 

 500,000    ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนางมวย  
 หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 3.5 เมตร 
 ยาว 23  เมตร 

 100,000  
 
 

  ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนางบุ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 
 

ถนน คสล. กวา้ง 3.5 เมตร 
 ยาว 43  เมตร 

 100,000    ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



-107- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

176 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลประปาหมู่บา้น
เพื่ออุปโภค-บริโภค  
หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีน ้าใช้
อุปโภค- บริโภค 

ขดุเจาะบ่อบาดาลประปา
หมู่บา้นเพื่ออุปโภค-บริโภค 

 800,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีน ้าสะอาด
ส าหรับการอุปโภค-
บริโภคท่ีดีขึ้น 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งเพียงพอและ
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

177 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้ครบทุกหลงัคาใน
หมู่ท่ี 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยั 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุก
หลงัคาในหมูท่ี่ 10 

  400,000   ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตพ้ืนท่ี 
 ม.10 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

178 โครงการขดุลอกล าห้วย
โป่งขาม หมู่ 10 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าห้วยโป่งขาม   200,000   สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

179 โครงการขดุลอกล าห้วย
บ่อส้มก๊อดละโว ้หมู่ 10 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าห้วยบ่อส้มก๊อด
ละโว ้

  200,000   สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

180 โครงการขดุสระกกัเก็บ
น ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ 
10 

เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ขดุสระกกัเก็บน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

  300,000   เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างฝาย
ซอยล าห้วยโป่งขาม-
ห้วยบ่อส้ม หมู่ 10 

เพื่อช่วยชลอและกกั
เก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้ 

ก่อสร้างฝายซอยล าห้วยโป่ง
ขาม-ห้วยบ่อส้ม 

  300,000   ฝายน ้าลน้ 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

182 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองทุง่นายป๋า 
หมู่ 10 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองทุง่นาย
ป๋า 
 

  300,000   ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 



-108- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

183 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอดัหินคลุกสาย
ร่องเต๋ย หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนนลูกรังบดอดัหินคลุกสาย
ร่องเต๋ย 

   500,000  ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

184 โครงการขดุสระกกัเก็บ
น ้าเพ่ือการเกษตรห้วย
บ่อส้ม หมู่ 10 

เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ขดุสระกกัเก็บน ้าเพ่ือ
การเกษตรห้วยบ่อส้ม 

    300,000 เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

185 โครงการปรับปรุง
เคร่ืองขยายเสียงภายใน
หมู่บา้น หมู่ 11 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ขา่วสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

เคร่ืองขยายเสียงภายใน
หมู่บา้น 

300,000     เคร่ืองกระจายเสียง
ตามสายจ านวน 1 
ชุด 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารไดช้ดัเจน 
รวดเร็ว เพ่ิมย่ิงขึ้น 

กองแผน 

186 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน ้าใตดิ้น หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ไวใ้ชต้ลอด 

ธนาคารน ้าใตดิ้น หมู่ 11 100,000     ธนาคารน ้าใตดิ้น
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
ตลอดทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าพร้อมฝาปิด
สาย 1 หมู่ 11 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด
สาย 1 
 

500,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

188 โครงการซ่อมแซมถนน
สายการเกษตรห้วยปู
หมู่ 11 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร
ห้วยป ู

200,000     ถนนสายห้วยปู
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

189 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 11 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์หมู่บา้น 

350,000     ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดใ้ชน้ ้าอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 



-109- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

190 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าสาย 3 กนัน ้า
หลาก หมู่ 11 

เพื่อช่วยชลอและ
ป้องกนัน ้าไหลหลาก 

ก่อสร้างฝายชะลอน ้าสาย 3 
กนัน ้าหลาก 

200,000     ฝายชลอน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองฝายทุง่กลอง 
หมู่ 11 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองฝายทุ่ง
กลอง  

 300,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

192 โครงการต่อเติมอาคาร
กลุ่มแม่บา้น หมู่ 11 

เพ่ือกกัเก็บส่ิงของ
ภายในหมู่บา้น 

ต่อเติมอาคารกลุ่มแม่บา้น  300,000    ต่อเติมอาคารเกบ็
ของหมู่ 11 

หมู่บา้นท่ีสถานท่ีกกั
เก็บของและพ้ืนท่ีมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างลาน
พกัผลผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อไวต้ากผลผลิต
ทางการเกษตร
หมู่บา้น 
 
 

ก่อสร้างลานพกัผลผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

 300,000    ลานพกัผลผลิตทาง
การเกษตร จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีท่ีตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

194 โครงการติดตั้งไฟก่ิงใน
หมู่บา้น หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยั 

ไฟก่ิงในหมู่บา้น   200,000    ติดตั้งไฟก่ิงใน
หมู่บา้น หมู่ 11 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

195 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมูบ่า้น  
หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนท่ีมา
ใชส้ถานท่ีไดรั้บความ
สะดวกสบาบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมูบ่า้น 

 300,000    ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 
จ านวน 1 หลงั 

ศาลาประชาคมไดรั้บ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 



-110- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

196 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าจากบา้นเสริม
สวยเดือน ถึงฝาย
พระราชด าริ หมู่ 11 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด
สาย 1 
 

 300,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองฝายราชด าริ 
หมู่ 11 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองฝายราช
ด าริ  

 300,000    ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

198 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
หมู่ 12 

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีน ้าใช้
อุปโภค- บริโภค 

ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ 

800,000     ขดุเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 จดุ 
 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งเพียงพอและ
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

199 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ 12 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 300,000     ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า พร้อมฝาปิด
ซอย 4 หมู่ 12 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด 
ซอย 4 
 

300,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า พร้อมฝาปิด
ซอย 3 หมู่ 12 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด 
ซอย 4 
 

300,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

202 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นดิน/กั้นน ้าขา้งบา้น
นายประหยดั ประจวบ 
หมู่ 11 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
ขา้งบา้นนายประหยดั 
ประจวบ 

   800,000  พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 



-111- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

203 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสันป่าเหียง 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่า
เหียง 

 600,000    ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าหนา้บา้นพ่อ
ผดั ถึงหนา้บา้นนาง
จนัทร์เพญ็  หมู่ 12 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด  
หนา้บา้นพ่อผดั ถึงหนา้บา้น
นางจนัทร์เพญ็   

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าหนา้ศาลา
เอนกประสงคถึ์งหนา้
บา้นลุงหนอ้ย  หมู่ 12 

เพ่ือป้องกนัน ้าทว่มขงั
ในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด  
น ้าหนา้ศาลาเอนกประสงคถึ์ง
หนา้บา้นลุงหนอ้ย 

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นน ้า/กั้นดินล าน ้า
แม่ต ๊า หมู่ 12 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นน ้า/กั้นดินล า
น ้าแม่ต ๊า 

 300,000    พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายหลงับา้นถึงหนา้
โรงเหลา้ หมู่ 12 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสายหลงับา้น
ถึงหนา้โรงเหลา้  

 500,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นการเกิด 
อุบติัตุลดลง 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลงับา้น  
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลงั
บา้น 

  500,000   ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



-112- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

209 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าแยกบา้นลุง
ผล หมู่ 12 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า พร้อมฝาปิด  
แยกบา้นลุงผล 

  500,000   รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

210 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองสายสันป่า
เหียง หมู่ 12 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง สายสัน
ป่าเหียง 

   500,000  ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองต ๊าม่อน
เช่ือมต่อต ๊าเหล่า หมู่ 12 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองต ๊าม่อน
เช่ือมต่อต ๊าเหล่า 

   500,000  ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

212 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายการเกษตร
เช่ือมสหกรณ์และสาย
หลงับา้น หมู่ 12 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 

ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย
การเกษตรเช่ือมสหกรณ์และ
สายหลงับา้น 

    500,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นการเกิด 
อุบติัตุลดลง 

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองสายกลางเช่ือม
โรงเรียนพะเยา 
ประสาทธวิทย ์หมู่ 12 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสาย
กลางเช่ือมโรงเรียนพะเยา 
ประสาทธวิทย ์

    500,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

 
 
 
 



-113- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

214 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรหมู่ 
13 เช่ือมต่อหมู่ 1 และ 
 หมู่ 10 หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.เพ่ือ
การเกษตรหมู่ 13 เช่ือมต่อหมู่ 
1 และ 
 หมู่ 10 หมู่ 13 

900,000     ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 เช่ือมต่อ
ต าบลบา้นต๋อม หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 
เช่ือมต่อต าบลบา้นต๋อม 

700,000     ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยหูนา้บา้น
นายเพ่ิมลงสระ
สาธารณะ หมู่ 13 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตวัยู
หนา้บา้นนายเพ่ิมลงสระ
สาธารณะ 

500,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝา
ปิด ซอย 1 หมู่ 13 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝาปิด 
ซอย 1 

500,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝา
ปิด ซอย 3 หมู่ 13 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝาปิด 
ซอย 3 

500,000     รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

219 โครงการขยายเขต
ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ 13 ถึง หมู่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรมีน ้าใช้
การอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค 

 900,000    ระบบประปา ประชาชนมีน ้าใชก้าร
อุปโภค บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



-114- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

220 โครงการขดุลอกร่องน ้า
บ่อโชค หมู่ 13 

เพื่อป้องกนัล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกร่องน ้าบ่อโชค  300,000    ขดุลอกร่องน ้าบ่อ
โชค จ านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝา
ปิด หนา้บา้นนายทองมี 
ศรีวงค ์หมู่ 13 

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝาปิด 
หนา้บา้นนายทองมี ศรีวงค ์

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

222 โครงการวางท่อระบาย
น ้าซอย 2 หมู่ 13 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

วางท่อระบายน ้าซอย 2  100,000    วางท่อระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน ้าตวัยพูร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ 13 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตวัยู
พร้อมฝาปิด ซอย 4 

 500,000    รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

กองช่าง 

224 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้า
ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลว้ 

ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

 500,000    เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน ้าไวใ้นใชใ้นการ
การเกษตรมากขึ้น 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
อยา่งเพียงพอและ
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบา้น
ท่าเรือ หมู่ 13 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บา้นท่าเรือ 

    500,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นการเกิด 
อุบติัตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-115- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

226 โครงการวางท่อลอด
เหล่ียมซอย 3 หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

วางท่อลอดเหล่ียมซอย 3  300,000    วางท่อลอดเหล่ียม 
ซอย 3 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรหนา้
บา้นนางสุพิน เช่ือมต่อ 
หมู่ 1 หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรหนา้บา้นนาง
สุพิน เช่ือมต่อ หมู่ 1 

  900,000   ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสวนตาจนัทร์ 
หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
 

    500,000 ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น ้าบ่อโชค หมู่ 13 

เพื่อช่วยชลอและกกัเก็บ
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝายกั้นน ้าบ่อโชค 
กวา้ง 5 เมตร 

    300,000 ฝายกั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้เพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้างเมรุ
มาศระบบไฟฟ้าป่า
สุสาน หมู่ 13 

เพื่อใหห้มู่บา้นมีท่ี
ฌาปนกิจท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน หมู่ 13 

    900,000 เมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน 
จ านวน 1 เตา 

หมู่บา้นมีท่ีฌาปนกิจ
ท่ีไดม้าตรฐานย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

231 โครงการจดัท า
สวนสาธารณะหมู่บา้น 
หมู่ 13 

เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
ของประชาชน 

จดัท าสวนสาธารณะ
หมู่บา้น หมู่ 13 

    500,000 สวนสาธารณะ 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นในหมู่บา้น 

กองช่าง 

232 โครงการติดตั้งไฟก่ิง
ภายในหมู่บา้น หมู่ 13 

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไป-มา ในเวลากลางคืน
ไดรั้บความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

ติดตั้งไฟก่ิงภายใน
หมูบ่า้น หมู่ 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ไดใ้ชไ้ฟฟ้าเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนไดรั้บการ
ใชไ้ฟฟ้าอยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 



-116- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ท่ีน ามาจากแผนพฒันาหมู่บ้านและแผนพฒันาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4   สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  1 พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาสังคม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 2 ดา้นพฒันาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวฒันธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์

กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 1 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 1 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

2 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 2 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

3 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 3 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

4 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น  หมู่ 4 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

5 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 5 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 5 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

6 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 6 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดม้ีสุขภาพ
แขง็แรงขึ้น 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

 
 



-117- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 
7 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์

กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 7 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

8 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 8 

เพือ่ให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

9 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 9 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

10 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น  หมู่ 10 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

11 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 11 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

12 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 12 

เพือ่ให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 12 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

13 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองออกก าลงักาย
ภายในหมู่บา้น หมู่ 13 

เพือ่ให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเคร่ือง
ออกก าลงักายภายใน
หมู่บา้น หมู่ 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะไดมี้สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน 

ประชาชนต าบลบา้นต ๊ามี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
อตัราการเจ็บป่วยลดลง 

ส านกัปลดั 

 
 

 
  
 



  แบบ ผ.02/2 
-118- 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภยั และการคา้ การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั,ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ท่ี  3  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยทุธศาสตร์เทศบาลท่ี 1  ดา้นพฒันาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง 
ร่องแหลงจากพะเยาลากูน -
บา้นต ๊าป่าลาน  หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

เทดาดล าเหมืองร่อง
แหลงจากพะเยาลากูน 
–บา้นต ๊าป่าลาน 
 ยาว 100 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง
ตามแนวถนนสาย 1127 ทางทิศ
เหนือตลอดแนว หมู่ 2 

เพื่อป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
ตามแนวถนนสาย 
1127 ทางทิศเหนือ
ตลอดแนว หมู่ 2 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

3 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลว้ 

ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขดุเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 จดุ 

เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แลง้ 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
    

 



-119- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพ่ือ
การเกษตรจาก ซ.6 ถึง ซ.9 หมู่  2 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อการเกษตรจาก 
ซ.6 ถึง ซ.9 ยาว 800
เมตร หมู่ 2 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางตลอด
สาย  หมู่ 2 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้าพร้อมฝาปิด 
ถนนสายกลาง
ตลอดสาย  ยาว 800 
เมตร หมู่ 2 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

6 โครงการก่อสร้างเมรุมาศ  
หมู่ 2 3 4 

เพื่อใหห้มู่บา้นมีท่ี
ฌาปนกิจท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศ หมู่ 
2 3 4 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จ านวน 1 จดุ 
 

หมู่บา้นมีท่ีฌาปนกิจ
ท่ีไดม้าตรฐานย่ิงขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

7 โครงการถนน คสล.สาย
การเกษตรหมู่ 3 บา้นต ๊าป่าลาน
ต าบลบา้นต ๊า เช่ือมหมูท่ี่ 10 ร่อง
ไผ ต าบลบา้นต๋อม  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-120- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ดิน/กั้นน ้าล าน ้าแม่ต ๊า ช่วง
ท่ี 1 หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้น
น ้า ช่วงท่ี 1 เร่ิมฝายบา้น
นางพชัราพร ประชุม
ของ ส้ินสุดฝายบา้นนาย
พรพิทกัษ ์เหม้ียงหอม 
กวา้ง 0.20 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หมู ่5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

9 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง 
ไฟแดงส่ีแยกบา้นต ๊าน ้า
ลอ้ม หมู่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา 

ติดตั้ง/ปรับปรุง ไฟแดง
ส่ีแยกบา้นต ๊าน ้าลอ้ม 
จ านวน 4 จดุ หมู่ 5 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ติดตั้ง/ปรับปรุง 
ไฟแดงส่ีแยก
บา้นต ๊าน ้าลอ้ม 
จ านวน 4 จดุ 

การเกิดอุบติัเหตุลดลง แขวงการ
ทาง/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

10 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
ดิน/กั้นน ้าล าน ้าแม่ต ๊า ช่วง
ท่ี 2 หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้น
น ้า ช่วงท่ี 2 เร่ิมฝายบา้น
นายพรพิทกัษ ์เหม้ียง
หอม ส้ินสุดฝายบา้น
นางสมหมาย คา้โค
กวา้ง 0.20 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หมู่ 5 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

แขวงการ
ทาง/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-121- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
ล าน ้าแม่ต ๊า ช่วงท่ี 3  
หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า ช่วงท่ี 3 
เร่ิมฝายบา้นนายก าพล ดุจกร ส้ินสุด
ฝายบา้นนางเขี้ยว ใจลา กวา้ง 0.20 
เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หมู่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

12 โครงการก่อสร้าง
พนงักั้นดิน/กั้นน ้า
ล าน ้าแม่ต ๊า ช่วงท่ี 4  
หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย  

ก่อสร้างพนงักั้นดิน/กั้นน ้า ช่วงท่ี 4 
เร่ิมฝายบา้นนายหลาน  ใจลา 
ส้ินสุดฝายทุ่งโทก กวา้ง 0.20 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หมู่ 5 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 พนงักั้นดิน/กั้นน ้า 
 จ านวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

13 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองหลงั
บา้น หมู่ 4 เช่ือม 
หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองหลงับา้น  
หมู่ 4 เช่ือม กวา้ง 1.50 เมตร 
 ยาว 1000 เมตร หมู่ 5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

14 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
ทุ่งมะโหก หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่งมะ
โหก กวา้ง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร หมู่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

15 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
ทุ่งหลวง หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่งหลวง 
กวา้ง 2.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 
600 เมตร หมู่ 5 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-122- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
โทก หมู่ 5 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่งธาตุ 
กวา้ง 1.20 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
600 เมตร หมู่ 5 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

17 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า ซอย 5 
หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้า
ท่วมขงัในหมูบ่า้น 
 

รางระบายน ้า กวา้ง 80 ซม.  
ยาว 500 เมตร 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รางระบายน ้า 
 จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในหมูบ่า้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

18 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองทุ่งมะ
โหก หมู่ 6 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 3.50 กม. 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสายบา้น 
หล่ายท่าถึงบา้นพ่อ
อาจารยห์นานตะ๊ 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร  

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสายทุ่งใน
ซอยปลานิลทอง 
หมู่ 7  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความ
สะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 2000 
เมตร  

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-123- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสาย
การเกษตรทุ่งนอก-
หนองป๋ึง หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายการเกษตรทุ่งนอก-
หนองป๋ึง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1900 เมตร  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน  จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสายหลงั
ซอย 8 - 9 หมู่ 7  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

23 โครงการก่อสร้าง
บลอ็คคอนเวอร์ด
ถนนสายบา้นห่าง 
บา้นทุ่ง(ขา้งบา้น
ผูช่้วยนยั ) หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างบลอ็คคอนเวอร์ดถนน
สายบา้นห่าง บา้นทุง่ 
(ขา้งบา้นผูช่้วยนยั ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรร้อยละ 
80 ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

24 โครงการก่อสร้าง 
ดาดล าเหมืองทุ่ง
แพะ หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายทุ่ง
แพะ กวา้ง 1 เมตร  ยาว 700 
เมตร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ถมดินไหล่ทางสาย
บ่อดินด าเช่ือม
ต าบลท่าจ าปี หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-124- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการก่อสร้าง 
ดาดล าเหมืองสาย
หนองป๋ึง หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสาย
หนองป๋ึง กวา้ง 1 เมตร 
  ยาว 800 เมตร  

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

27 โครงการก่อสร้าง
ดาดล าเหมืองสาย
สันกลาง ถึง ร.ร.
พะเยาประสาทวิทย ์
หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสาย
หนองป๋ึง กวา้ง .80  เมตร   
ยาว 800 เมตร  

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ดาดล าเหมือง 
 จ านวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ถมดินไหล่ทาง  
ซอยบา้นแม่นอ้ย 
นายแสวง ซอยบา้น
นายสุทศัน์ บา้นนาง
หล่อง หมู่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 4  สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสาย  
ชร.14-อ่างทุง่กลอง 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 900 เมตร 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1  สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-125- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสาย
การเกษตรทุ่งบน 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายการเกษตรทุ่งบน กวา้ง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

31 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนสายทุ่ง
กลองหนา้บา้น
โสภณ-กน้อ่างทุ่ง
กลอง หมู ่7 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
คลุกถนนสายการเกษตรทุง่บน 
กวา้ง 4  เมตร ยาว 1000 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

32 โครงการประปา
ภูเขาพร้อมอุปกรณ์
ห้วยวดัแง่ซา้ย หมู่ 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้า
ไวใ้ชเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ประปาภูเขาพร้อมอุปกรณ์ห้วยวดั
แง่ซา้ย หมู่ 7 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 7 
เช่ือมต าบลท่าจ าปี 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 752 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 3,760 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลน 
 
 

2,180,800 2,180,800 2,180,800 2,180,800 2,180,800 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-126- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
เศรษฐกิจ หมูท่ี่ 7  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2560 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
10,640 ตารางเมตร พร้อมถม
ดินไหล่ทางรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

5,532,800 5,532,800 5,532,800 5,532,800 5,532,800 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บา้นห่างบา้นทุ่ง  
หมู่ 7 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
7,080 ตารางเมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทางรายละเอียดตามแบบ
แปลน 

3,681,600 3,681,600 3,681,600 3,681,600 3,681,600 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

36 โครงการเดินระบบ
ท่อส่งน ้า PESE อ่าง
ทุ่งกลอง 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้า
ไวใ้ชเ้พื่อการเกษตร 

เดินระบบท่อส่งน ้า PESE อ่าง
ทุ่งกลอง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกษตรกรร้อยละ 
80 มีน ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตร 

เกษตรกรมีน ้าไวใ้ช้
เพียงพอต่อการท า
การเกษตรมากขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระหว่างหมูท่ี่ 8 
บา้นต ๊ากลางเช่ือม
ต าบลท่าจ าปี  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง
หมู่ท่ี 8 บา้นต ๊ากลางเช่ือมต าบล
ท่าจ าปี 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-127- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตรถนนไป
ด่านไฟป่า เช่ือม
ต าบลแม่ปืม 
หมู่ 10 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 1200  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเขา้
หมู่บา้นก๊อดละโว้
ไปวดัป่าโป่งขาม 
หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1700  เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
ถนนป่าแดง อ่าง
เก็บน ้าห้วยบงไปวดั
ป่าโป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 2000  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางถนน
เช่ือมหมู่ท่ี 1 เช่ือม 
หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1200  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-128- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

42 โครงการจดัซ้ือหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกล่ียถนนลูกรังบด
อดัถนนการเกษตร
เส้น 1 2 3 4 5 
ทุกเส้นในเขต 
หมู่ 10 
 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
จดัซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ถนนสายการเกษตรทุ่งบน 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
ด่านไฟป่าไปเช่ือม
ถนนป่าแดง-ห้วยบง 
หมู่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 1800  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
และการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

44 โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน ้าขนาด
กลางในพ้ืนท่ีป่า
ชุมชน หมู่ 10 

เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
บริโภคในหมูบ่า้น 

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง
ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อ่างเก็บน ้า 1 แห่ง หมู่บา้นมีน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 
 
 



-129- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 3 4 
เช่ือมระหว่างต าบล
บา้นต ๊า และต าบล
บา้นต๋อมพร้อมลาน
พกัผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 3000 เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

46 โครงการก่อสร้าง
อาคารแปรรูป
ผลผลิตสินคา้ทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อแปรรูปผลผลิต
สินคา้ทางการเกษตร
ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต
สินคา้ทางการเกษตร หมู่ 11 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคาร 1 หลงั ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายไดเ้พ่ิมมากขึ้น 

เกษตร/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

47 โครงการ คสล.เพื่อ
การเกษตร หมู่ 12 
ต าบลบา้นต ๊า เช่ือม
ต าบล 
ท่าจ าปี  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การขนถ่ายสินคา้
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหมู่ 
12 บา้นต ๊าม่อน
ต าบลบา้นต ๊า เช่ือม
ต าบลท่าจ าปีสาย
บา้นต ๊าเหล่า  

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-130- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการ คสล.เพื่อ
การเกษตร ถนนสาย
สันกลางต าบลบา้นต ๊า 
เช่ือมต าบลท่าจ าปี 

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การขนถ่ายสินคา้
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อสายบา้นนางสุพิน 
จนัทร์ใจ  
หมู่ท่ี 13  

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 2,320 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 2 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบา้น
นางสุภาภรณ์ กนัทะ
เตียน หมู่ 13  

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1490 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 5,960 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 3 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 1 
เช่ือม หมู่ท่ี 10 ต าบล
บา้นต ๊า  

เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1590 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 6,360 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 3 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

3,503,000 3,503,000 3,503,000 3,503,000 3,503,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 



-131- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหลงั
โรงเรียน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
6,800 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

3,715,400 3,715,400 3,715,400 3,715,400 3,715,400 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 3 
จุดเร่ิมตน้หลงัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
บา้นต ๊าพระแลถึง
ซอย 20 หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,018 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
4,072 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

2,233,300 2,233,300 2,233,300 2,233,300 2,233,300 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายสัน
จกปกเช่ือมสายทุ่ง
แฟน หมู่ท่ี 9  

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
8,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

4,381,400 4,381,400 4,381,400 4,381,400 4,381,400 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

56 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทางหลวง
ทอ้งถ่ินสายบา้นต ๊า
กลาง-บา้นต ๊าใน 
หมู่ท่ี 8,9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรและการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
ช่วงท่ี 1 กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 
1758 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 747 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

5,670,200 5,670,200 5,670,200 5,670,200 5,670,200 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-132- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 13 
เช่ือมหมู่ท่ี 1  
ต.บา้นต ๊า 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,016 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
4,240 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

2,459,200 2,459,200 2,459,200 2,459,200 2,459,200 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 10 
ต.บา้นต ๊า เช่ือม
ต าบลแม่ปืม 

เพื่อให้เกษตรกร
ไดรั้บความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1100 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน 

2,552,000 2,552,000 2,552,000 2,552,000 2,552,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จุดเร่ิมตน้บา้นนาย
อุดม พิทกัษรั์ต
นพงศ ์ถึงบา้นนาย
อดุลย ์ออ้ยหวาน 
หมู่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรและการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 3,230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
12,920 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

7,075,500 7,075,500 7,075,500 7,075,500 7,075,500 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการขน
ถ่ายสินคา้การเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

60 โครงการขดุลอก
อ่างห้วยเฮือก 
 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืน
เขินและกกัเก็บน ้าไว้
ใชใ้นช่วงฤดูแลง้ 
 

พ้ืนท่ีขดุลอกอ่างห้วยเฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ี
มากขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-133- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 1127 บา้น
ท่าเรือ-น ้าตกจ าปาทอง กม.
ท่ี 4+000 ถึง กม.ท่ี 16+000 
ระยะทาง 16 กม. 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 16 กม.  46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

62 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น ้าห้วยมะกรูด หมู่ 11 

เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วย
มะกรูด หมู่ 11 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ี
มากขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

63 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองสายทุ่งโป่งต าบล
บา้นต ๊า ถึงโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ์วิทยต์  าบลท่าจ าปี  

เพ่ือป้องกนัน ้ากดั
เซาะตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมืองสาย
ทุ่งโป่งต าบลบา้นต ๊า ถึง
โรงเรียนพะเยาประสาทธ์
วิทยต์ าบลท่าจ าปี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ดาดล าเหมือง
จ านวน 1 จดุ 

ไม่มีปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

64 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอดัแน่นเพื่อ
การเกษตรสายสันป่าวดั หมู่ 
3 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

65 โครงการก่อสร้างสะพาน
ท่าปากกลอง 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพาน คสล.
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดรั้บความ
ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบติัเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-134- 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา  ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายเกษตรทุ่งนอก  
หมู่ 7 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืนเขิน
และกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าน ้าแม่อิงในเขต
พ้ืนที่ต าบลบา้นต ๊า 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

67 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองสายทุ่งตะเคียนคู่   
หมู่ 7 
 

เพื่อป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัทลาย 

ก่อสร้างดาดล าเหมือง
สายทุ่งตะเคียนคู่  หมู่ 7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดาดล าเหมือง 
จ านวน 1 จดุ 

ลดปัญหาตล่ิง
พงัทลาย 

กองช่าง 

68 โครงการระบบประปาภูเขา
ของต าบลบา้นต ๊า 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บา้นต ๊ามีน ้าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ระบบประปาภูเขาของ
ต าบลบา้นต ๊า จ านวน 13 
หมู่บา้น 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนต าบล
บา้นต ๊าร้อยละ 90  
มีน ้าไวใ้ชเ้พียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนจ านวน 13 
หมู่บา้นมีน ้าไวใ้ช้
ตลอดทั้งปี 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

69 โครงการขดุลอกอ่างสายทุ่ง
กลองเฮือก 
 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืนเขิน
และกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

พ้ืนท่ีขดุลอกอ่างห้วย
เฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

70 โครงการขดุลอกล าน ้าแม่อิง
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เพ่ือป้องกนัล าน ้าต้ืนเขิน
และกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าน ้าแม่อิงในเขต
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

71 โครงการขดุลอกล าน ้าแม่ต ๊า เพื่อป้องกนัล าน ้าต้ืนเขิน
และกกัเก็บน ้าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ 

ขดุลอกล าน ้าแม่ต ๊าในเขต
พ้ืนท่ี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกกัเก็บน ้า
ไดใ้นปริมาณท่ีมาก
ขึ้น 

มีน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดู
แลง้เพ่ิมขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 
 



-135- 
แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใชใ้นงานกอง
ช่าง 

รถเทรลเลอร์ 
 จ านวน 1 คนั 

2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใชใ้นงานกอง
ช่าง 

รถแบค็โฮร 
 จ านวน 1 คนั 

3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 กองช่าง 

3 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ไวใ้ชใ้นส านกังาน โต๊ะประชุมยาว  
จ านวน 3 ตวั 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลดั 
 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใชป้ฏิบติัของ
เทศบาล 

รถยนตส่์วนกลาง 4 
ประตู จ านวน 1 คนั 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใชป้ฏิบติัของ
เทศบาล 

จกัรยานยนต ์ 
จ านวน 1 คนั 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

6 สร้างความ
เขม้แขง็ของ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใชป้ฏิบติัของ
เทศบาล 

จกัรยานยนต ์
 จ านวน 1 คนั 
 

44,000 44,000 50,000 50,000 50,000 ส านกัปลดั 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เพื่อใชใ้นส านกังาน
เทศบาล 

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 



-136- 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสร้าง เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เคร่ืองเจาะหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์่อสร้าง เพือ่ใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เคร่ืองผสมคอนกรีต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

ลอ้วดัระยะ  
จ านวน 1 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ารวจ เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เทปวดัระยะ  
จ านวน 1 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เล่ือยโซ่ยนต ์จ านวน 1 
เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว 

เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

เคร่ืองตดัหญา้แบบ
สะพายขา้งแบบขอ้แขง็ 
จ านวน 3 เคร่ือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑอ์ื่น เพื่อใชป้ฏิบติังานตาม
ภารกิจ 

กระเชา้ไฟเบอร์กลาส 
จ านวน 1 อนั 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อใชใ้นงานกองคลงัส าหรับ
อ านวยความสะดวกสบาย
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และเจา้หนา้ท่ี 

เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองแผน 

17 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อใชใ้นงานกองคลงัส าหรับ
อ านวยความสะดวกสบาย
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และเจา้หนา้ท่ี 

เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองคลงั 

18 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพือ่ใชใ้นงานกองคลงัส าหรับ
อ านวยความสะดวกสบาย
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และเจา้หนา้ท่ี 

เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ส านกัปลดั 

19 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อใชใ้นงานกองคลงัส าหรับ
อ านวยความสะดวกสบาย
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และเจา้หนา้ท่ี 

เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต าบลบ้านต ๊า 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 บริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใชใ้นส านกังาน
เทศบาล 

เคร่ืองเสียงพกพาพร้อมไมล ์
จ านวน 2   ชุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองแผน 

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ไวใ้ชใ้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ในพ้ืนท่ี 

จดัซ้ือพดัลมติดขา้งฝา 
จ านวน 2 ตวั 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลดั 

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

ไวใ้ชใ้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ในพ้ืนท่ี 

จดัซ้ือพดัลมดูดอากาศใน
ห้องน ้า จ านวน 3 ตวั 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านกัปลดั 

23 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

ไวใ้ชใ้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ในพ้ืนที่ 

โต๊ะนกัเรียน  จ านวน 3 ตวั 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านกัปลดั 

24 การศึกษา คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

ไวใ้ชใ้นศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ ในพ้ืนท่ี 

เกา้อี้นกัเรียน จ านวน 20 ตวั 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ส านกัปลดั 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภอทุกภยัใน
พ้ืนท่ีต าบลบา้นต ๊า 

เคร่ืองสูบน ้าดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลดั 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

เพื่อป้องกนัระงบั
อคัคีภยัเบ้ืองตน้ใน
หมู่บา้น 

ตูเ้หลก็เก็บเคร่ืองดบัเพลิง
พร้อมถงัดบัเพลิง กวา้ง 60 สูง 
70 ลึก 20 ซม.(สีแดง) 
จ านวน 13 ชุด 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ส านกัปลดั 
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่   
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดังนี้ 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ รว่ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.  ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 
 

 
(5) 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

รวมคะแนนที่ได้ 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
5.11 มีการกำหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิน่ เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564) 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565)/
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

เทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เพิ่มเติม/บัญชีโอนเงิน/

หน่วยงานอ่ืน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 236 185,300,000 37 10,053,948 37 9,923,430 

2. ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 

43 22,615,000 21 17,967,510 15 16,896,493 

3. ด้านบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 640,000 4 130,000 2 112,184 

4.  ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

18 1,129,000 7 19,000 2 15,697 

5. ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

18 1,480,000 5 - - - 

รวม 326 141,900,000 74 28,170,458 56 26,947,804 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจ

ทำไม่ได้   
 4. การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นรายจ่ายประจำไม่ได้รับการถ่ายโอนตรงตามยอด

งบประมาณท่ีจ่ายจริง เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนอื่นๆ 
 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. อยากให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นอย่างเพียงพอต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ

ได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
4.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ 

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5. เห็นควรยกเลิกระเบียบการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับเทศบัญญัติเพ่ือลดขั้นตอนการ

ทำงาน 
 


