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ค๊าน๊า 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
มีแผนพัฒนาเป็นกรอบ  เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาก็จะท าให้การพัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  
ไร้ทิศทาง 
   
  ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล
บ้านต๊ า  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหา
ความต้องการประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

............................... 
 
 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต๊าบล   
       ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๊ า ตั้งอยู่เลขท่ี 5 หมู่ที่ 11  ต าบลบ้านต๊ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ตั้ง
ห่างจากที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพะเยา  เป็นระยะทาง โดยประมาณ  13  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณ  
88,890  ไร่  หรือ  ประมาณ  142.23  ตารางกิโลเมตร และ ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต๊ า 
เป็นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 
 ความเป็นมาของต๊าบลบ้านต๊๊า   
 จากข้อสันนิฐานและเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า  “ต๊ า” ความหมายของชื่อต าบล มีอยู่หลายแบบด้วยกันคือ  
  1. เดิมมาจากค าว่า ขะตั้ม ซึ่งเป็นเครื่องมือดักสัตว์ มีลักษณะเป็นกรงไม้ 4  เหลี่ยม มีประตูเลื่อนปิดเปิด 
ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเป็น ต๊ า และเป็นต าบลบ้านต๊ า 
  2. ชาวบ้านได้ถางไร่แม่ต๊ า เป็นพื้นที่ติดกับดอยขุนต๊ า  เพ่ือสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 
  3 . ค าว่าต๊ าแปลจากภาษาจีนฮกเกี้ยน คือ เปียกชื้น ชุ่มชื้น  
  4. เป็นชื่อผู้น าคนแรกในสมัยแรกที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ซึ่งได้ย้ายมาจากเวียงลคอร จังหวัดล าปาง ชื่อ
ขุนต๊ าดังนั้น ความหมายโดยรวม จะเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น คนในชุมชนอาศัยอยู่ใกล้กับล าน้ า ดอยขุนต๊ า 
จึงได้ท าเครื่องดักจับสัตว์ ชื่อ ขะตั้ม และต่อมาจึงเป็น  ต าบลบ้านต๊ า ณ ปัจจุบัน ในอดีตคนในพ้ืนที่ จะพ่ึงพาแหล่ง
ธรรมชาติ เป็นสังคมชนบท มีความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
มีความเชื่อความศรัทธา เรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา เช่น การเลี้ยงผีปูุย่า ผีขุนน้ า เลี้ยงผีบ้าน ข้าวสลาก งานวัด งาน
ปอยหลวง ฯ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีอาชีพด้านการท านา ท าสวนเมี่ยง ใบชา มาจากเมี่ยง สวนอ้อยการค้าขายจะใช้
สัตว์ในการบรรทุก หรือเรียกตามภาษาพ้ืนบ้าน คือค าว่า ต่าง สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะเช่น ช้าง ม้า วัว ควาย โดยมีผู้น าที่
ปกครองต าบลคนแรกชื่อ ขุนต๊ า พ .ศ. 2539 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานระดับต าบล จากสภาต าบล เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2537 และต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551   
  แม้ปัจจุบันสภาพสังคมจะเปลี่ยนไปบริบทของชุมชนต าบลบ้านต๊ ากลายเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท เป็น
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการและโรงเรียนระดับอาชีวะและปริญญาของเอกชน แต่ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลยังประกอบ
อาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  ต าบลบ้านต๊ า เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าสวน ท าไร่ เลี้ยงปลานิล และมีอาชีพเสริม เช่น การจักสาน
ผักตบชวา การทอเสื่อกก  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าตกจ าปาทอง น้ าตกขุนต๊ า อ่างเก็บน้ าห้วย
เฮือก  ฝายทุ่งกลอง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีผู้เล่าเรื่องภาพรวมบริบทของชุมชน
ต าบลบ้านต๊ ามาเป็นค าขวัญ ที่ว่า น้ าตกขุนต๊ า จ าปาทองลือชื่อ ศักดิ์สิทธิ์คือ พระธาตุโปุงขาม ลือนามแดนข้าวโพดหวาน 
เล่าขานถิ่นสาวงาม โดนเด่นวัฒนธรรมล้านนา ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน 
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 1.2  อาณาเขต   
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลท่าจ าปี  อ าเภอเมืองพะเยา  
  ทิศใต้  ติดกับต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลท่าวังทอง  และ  ต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอเมืองพะเยา  
  ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง  
 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
         เขตทิวเขา ประกอบด้วย 
         - ทิวเขาแดนลาวเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่า 
         - ทิวเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่ามียอดเขาที่สูงสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ 
สูง 2565 เมตร  
         - ทิวเขาผีปันน้ า ประกอบด้วยทิวเขาจอมทอง ขุนตาล ที่ปั้นน้ าลง 2 ทางคือ แม่น้ าโขงและแม่น้ า
เจ้าพระยาโดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
         - ทิวเขาหลวงพระบางเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวเขตท่ีราบหุบเขามีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆอยู่
ระหว่างแนวเทือกเขาและหุบเขามีแม่น้ าไหลผ่านมีดินอุดมสมบูรณ์ 
         - เขตแอ่งที่ราบเป็นที่ตั้งถ่ินฐานส าคัญของชุมชนทางภาคเหนือ 
         - ทิวเขาดอยหลวงก้ันระหว่างต าบลบ้านต๊ าและอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
       แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 
       - ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิวัดได้ 
39.5 องศา ซ. 
       - ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี
ประมาณ 1,043.9 มม. มีวันฝนตก 101 วัน 
       -  ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ 
มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 10.8 องศา ซ.ในเดือนธันวาคม 
 1.5  ลักษณะของดิน 
        จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีความลาดชันและมีการตัดไม้
ท าลายปุา จึงก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลายหน้าดินได้ง่าย ดินที่พบตามลุ่มแม่น้ าต่างๆคือดินอัลลูเวียนเหมาะในการท า
นาและดินลานตะพักล าน้ าเหมาะในการปลูกพืชไร่     
 1.6  ลักษณะของแหล่งน้๊า 
        ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต๊ า มีแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายแห่ง  คือ อ่างเก็บน้ าห้วยเฮือก อ่างเก็บน้ าห้วย
มะกรูด  ล าน้ าแม่ต๊ า ฝายทุ่งกลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญที่ใช้ในการเพาะปลูก นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่หมู่บ้านที่ติดกับเขต
พ้ืนที่ปุาไม้  คืออุทยานแห่งชาติดอยหลวง  มีน้ าตกจ าปาทอง และน้ าตกขุนต๊ า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท ามาหากินและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลอีกด้วย 
 1.7  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
        ต าบลบ้านต๊ า สภาพโดยทั่วไปเป็นขุมชนชนบท พื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของต าบลใช้เป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม และ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่ปุาไม้ของต าบลบ้านต๊ าจึงเหลือไม่มาก ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้สัก ไม้เต็ง   ไม้รัง  ไม้ประดู่ ไม้มะค่า  
ไม้เหียง ไม้พลวง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ยาง  
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2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
       ต าบลบ้านต๊ า แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจ านวน 13 หมู่บ้านดังนี้ 
       หมูที่ ่1 บ้านห้วยเคียนเหนือ  
       หมูที่ ่2 บ้านต๊ าดอนมูล  
       หมูที่ ่3 บ้านต๊ าปุาลาน  
       หมูที่ ่4 บ้านท่าช้าง  
       หมูที่ ่5 บ้านต๊ าน้ าล้อม  
       หมูที่ ่6 บ้านต๊ าม่อน  
       หมูที่ ่7 บ้านต๊ าพระแล  
       หมูที่ ่8  บ้านต๊ ากลาง  
       หมูที่ ่9  บ้านต๊ าใน  
       หมูที่ ่10   บ้านโปุงขาม  
       หมูที่ ่11   บ้านต๊ าพระแล  
       หมูที่ ่12   บ้านต๊ าม่อน  
        หมูที่ ่13  บ้านท่าเรือ  
 2.2 การเลือกตั้ง 
       ต าบลบ้านต๊ าแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นสองเขตการเลือกตั้ง คือ เขต 1 และเขต 2  และใช้วิธีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยวิธีลับ 
        -  เขต 1 มีหมู่ที่  6,7,8,9,11  
        -  เขต 2 มีหมู่ที่  5,4,3,2,1,12  
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ๊านวนประชากร 
         เทศบาลต าบลบ้านต๊ ามีประชากรในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 7, 077  คน แยกเป็นชาย 3,429   คน          
เป็นหญิง 3,648คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ  49.75  คน/ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3, 263  
ครัวเรือน (ข้อมูล 1-25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.39 น.) 

หมู่บ้าน จ๊านวนครัวเรือน จ๊านวนเพศชาย จ๊านวนเพศหญิง จ๊านวนรวม 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ 360 318 340 658 
หมู่ที่ 2 บ้านต๊ าดอนมูล 301 310 353 663 
หมู่ที่ 3 บ้านต๊ าปุาลาน 91 100 108 208 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 81 92 101 193 
หมู่ที่ 5 บ้านต๊ าน้ าล้อม 306 335 367 702 
หมู่ที่ 6 บ้านต๊ าม่อน 191 250 255 505 
หมู่ที่ 7 บ้านต๊ าพระแล 419 401 423 824 
หมู่ที่ 8 บ้านต๊ ากลาง 247 257 244 501 
หมู่ที่ 9 บ้านต๊ าใน 295 328 416 744 
หมู่ที่ 10 บ้านโปุงขาม 204 245 239 484 
หมู่ที่ 11 บ้านต๊ าพระแล 387 461 455 916 
หมู่ที่ 12 บ้านต๊ าม่อน 167 210 207 417 
หมู่ที่ 13 บ้านท่าเรือ 214 119 138 257 

รวม 3,263 3,429 3,648 7,077 
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สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
        - โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  1  แห่ง 
        - โรงเรียนมัธยม  จ านวน  1  แห่ง  
        - โรงเรียนอาชีวศึกษา จ านวน  1  แห่ง  
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง 
 4.2 สาธารณะสุข 
        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน      1  แห่ง  
        -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน จ านวน    13  แห่ง  
        -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน   213  คน 
        -  อัตราการมีส้วมซึมและใช้ส้วมราดน้ าทุกหลังคาเรือน  
 4.3 อาชญากรรม 
       เทศบาลต าบลบ้านต๊ ามีปูอมยามต ารวจ จ านวน 1 แห่ง ซึ่งดูแลประชาชนต าบลบ้านต๊ าและประชาชนทั่วไป 
ข้อมูลอาชญากรรมของต าบลบ้านต๊ าไม่ค่อยมีเนื่องจากเป็นต าบลที่อยู่กันแบบพี่แบบน้อง  
 
 4.4 ยาเสพติด 
             เทศบาลต าบลบ้านต๊ ามีวิธีการปูองกันเกี่ยวกับยาเสพติดภายในต าบลจึงไม่ค่อยมีการระบาดเก่ียวกับ  
ยาเสพติด คือ 
            -  จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
          -  รณรงค ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด 
          -  จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน 
          -  จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกก าลังกาย 
          -  จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลบ้านต๊ า 
 4.5 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
                เทศบาลต าบลบ้านต๊ าได้ให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์ คือ 
           -  ให้การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ  
       -  ให้การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่  ผู้ปุวยเอดส์  
       -  ให้การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ คนพิการ 
           -  ให้การสงเคราะห์เยี่ยมบ้าน แก่คนยากจน  ผู้ยากไร้  ด้วยการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคอาหาร ฯลฯ 
       - ให้การช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ แก่คนยากจน  ผู้ยากไร้   
            -  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยหนาว  ด้วยการจัดหาเครื่อง   
บริโภค/อุปโภค  กระเบื้อง สังกะสี  ไม ้ ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ  
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1  การคมนาคมขนส่ง 
        ต าบลบ้านต๊ ามีเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป -มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยมีถนนสาย
หลักคือ ถนนทางหลวงพะเยา-เชียงราย ถนนสาย 1127  ถนนสายแม่นาเรือ -แม่ใจ และด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากข้ึน เช่น 
          -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถนนลาดยาง 
          -  ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากข้ึน 
           -  ก่อสร้างถนนลูกรัง  ถนนเพื่อการเกษตร ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
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 5.2 การไฟฟ้า 
                 ด าเนินการจัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ ภายในหมู่บ้านเพื่อท าให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการสัญจร  และเป็น
การลดอุบัติเหตุ  ลดปัญหาอาชญากรรม  รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
รายทาง ตามซอก  ซอย  สะพาน ทางร่วม  ทางแยกต่างๆ  และต าบลบ้านต๊ ามีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  และมีการขยายเขต
ไฟฟูาเป็นบางจุด 
         5.3 การประปา 
               ต าบลบา้นต๊ ามีการใช้น้ าจากระบบประปาภูเขา น้ าประปา น้ าบาดาล น้ าบ่อ และยงัมีบางหมูบ่า้นทีข่าด
แคลนน้ าใช้อุปโภค -บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และด าเนินการจัดให้มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบประปาให้แรงดันของน้ า  ไหลแรงได้มาตรฐาน 
        -  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
       -  เดินท่อจ่ายน้ าประปาท่ีได้มาตรฐาน 
        -  จัดหาน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
 5.4 โทรศัพท์ 
                ปจัจบุนัต าบลบา้นต๊ ามีการติดตอ่สือ่สารโดยการใช้เทคโนโลยีทีทั่นสมัยคือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ ่
และมีการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นส่วนน้อย 
 5.5 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                ต าบลบา้นต๊ าเป็นต าบลทีไ่ม่หา่งจากตวัเมืองมากนกัจึงมีการติดตอ่สือ่สารหรือการขนส่งวัสด ุครุภณัฑ์จาก
หน่วยบริการไปรษณีย์พะเยา หน่วยบริการเคอรี่มาให้บริการประชาชนต าขบลบ้านต๊ า เพราะการคมนาคมสะดวกสบาย 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 การเกษตร  
       ส่วนมากต าบลบ้านต๊ า จะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก เช่น การปลูกข้าว ยางพารา ล าไย มะขาม 
มะม่วง ฯลฯ ในด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงปลานิล โค สุกร ไก่พ้ืนเมือง ไก่พันธุ์   
          6.2 การประมง 
       ต าบลบ้านต๊ าจะท ามาหากินตามแหล่งน้ าธรรมชาติ และจะมีกลุ่มเลี้ยงปลานิลเป็นบางส่วนโดยมีสหกรณ์
กลุ่มเลี้ยงปลาของต าบลบ้านต๊ าเป็นแหล่งรับซื้อ-ขาย 
          6.3 การปศุสัตว์ 
                 ต าบลบ้านต๊ าจะมีอาสาสมัครปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับการรักษาโรค การผสมพันธุ์สัตว์ 
          6.4  การบริการ 
        ต าบลบ้านต๊ ามีการบริการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีรถบรรเทาสาธารณภัย ด้านการบริการ
รับ-ส่ง ผู้ปุวย, บริการน้ าอุปโภคให้กับประชาชนในต าบลในช่วงฤดูแล้งและช่วงอ่ืนๆ, มีบริการอินเทอร์เน็ตต าบล ,การ
บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์ และการบริการอื่นๆในช่วงวันหยุดราชการ 
        6.5  การท่องเที่ยว 
                 ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง   เช่น น้ าตกจ าปาทอง  น้ าตกขุนต๊ า 
อ่างเก็บน้ าห้วยเฮือก  พระธาตุโปุงขาม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลอีกด้วย 
          6.6  อุตสาหกรรม 
                 ต าบลบ้านต๊ ามีอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น กลุ่มเย็บรองเท้าบ้านต๊ าม่อน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลืมผัว
บ้านต๊ าพระแล 
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        6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                 การพาณิชย์ 
                        -  โรงแรม/รีสอร์ท จ านวน  2   แห่ง 
             -  ปั๊มน้ ามัน  จ านวน   2   แห่ง 
                         -  ปั๊มก๊าซ  จ านวน   1   แห่ง 
         - ร้านขายของช า  จ านวน  55  ร้าน 
            กลุ่มอาชีพ 
                       - กลุ่มเกษตรกรรม  
             - กลุ่มเลี้ยงปลานิล  
             - กลุ่มจักสานผักตบชวา 
             - กลุ่มจัดท าดอกไม้แห้ง  
             - กลุ่มท าเสื่อกก  
             - กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
             - กลุ่มเลี้ยงโค  
             - กลุ่มเลี้ยงสุกร  
          6.8  แรงงาน 
        ส่วนมากต าบลบ้านต๊ าจะใช้แรงงานจากคนในต าบลเพราะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รับจ้างทั่วไป 
รับราชการ รับเหมาก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
         7.1 การนับถือศาสนา 
                ประชาชนต าบลบา้นต๊ านบัถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์ 
          7.2 ประเพณีและงานประจ๊าปี 
                - ประเพณีตานก๋วยข้าวฉลาก 
                - ประเพณีสรงน้ าพระธาตุโปุงขาม 
                - ประเพณีเลี้ยงผีขุนต๊ า 
       - แห่เทียนเข้าพรรษา 
                - ประเพณีท าบุญวัดม่วงเจ็ดต้น 
                - ประเพณีลอยกระทง 
          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       - ภูมิปัญญาท้องถิ่น เล่าค้าว จ้อย ซอ หมอเมือง สงเคราะห์  สืบชะตา  
                - ภาษาถิ่น ประชาชนต าบลบ้านต๊ าส่วนมากใช้ภาษาท้องถิ่น คือ อู้ก าเมือง (หรือเรียกว่าภาษาเมือง)  
          7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
                 - มีกลุ่มจักสานไม้ไผ่ เช่น ไม้กวาด ฆ้อง ตะกร้า ชะลอม ฯลฯ 
                 - มีการทอเสื่อกก 
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 8. ทรัพยกรธรรมชาติ 
     8.1 น้๊า 
                     - มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น น้ าตกจ าปาทอง น้ าตกขุนต๊ า  ห้วยมะกรูด  อ่างห้วยเฮือก 
              8.2 ป่าไม้ 
           - มีปุาไม้อุดมสมบูรณ์เนื่องจากติดอุทยานแห่งชาติดอยหลวงคือน้ าตกจ าปาทอง เช่น ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง  
              8.3 ภูเขา 
           - เป็นที่ราบหุบเขามีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาและหุบเขามีแม่น้ าไหลผ่านมีดิน
อุดมสมบูรณ์ 
              8.4 ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ส๊าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    - มีปุาต้นน้ าที่อุดมสมบูรณ์จึงท าให้มีแหล่งน้ าจากธรรมชาติมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ภายในต าบล 
           - มีน้ าตกจ าปาทอง ปุาต้นน้ าขุนต๊ า ที่เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติของต าบลบ้านต๊ าที่ใช้ท าการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคภายในต าบล 
           - มีอ่างเก็บน้ าห้วยเฮือก และฝายทุ่งกลองท่ีเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนต าบลบ้านต๊ า  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

      จากแนวทางการพัฒนาในช่วง  30 ปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้โลกยุคโลกาภิวั ฒน์ (Globalization)เป็นการ
เชื่อมโยงการเดินทางของคน  / ของ / และข้อมูลทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนเกิดเสรีทางการค้ าและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย
แม้ว่าผลพวงจากการพัฒนาท าให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่สบายขึ้นจากเครื่องทุ่นแรงและเครื่องมื อต่างๆแต่ก็เป็นเพียง
ความเจริญเติบโตในมิติเศรษฐกิจมิติเดียวเท่ านั้นขณะที่มิติทางด้ านสังคมและมิติด้ านสิ่งแวดล้อมกลับไม่สอดคล้องตามไป
ด้วย เนื่องจากการขาดบริหารจัดการที่ ดีและการขาดมิติการพัฒนาระยะยาวปัจจุบันแนวทางการพัฒนานี้ก าลัง
เปลี่ยนแปลงกา้วเข้าสู่โลกหลังยุคโลกาภิวัฒน์ (Post Globalization) ซ่ึงเป็นเรื่องความต้องการที่หลากหลายและแตกต่าง
เฉพาะตัวมากขึ้นท้องถิน่มีบทบาทแนวคิดพันธะสัญญาที่ ผูกพันพื้นที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
บ้านส าคัญข้ึนตลอดจนการคิดท าจัดการตัวเองที่ ต้องมีมากข้ึนกระแสแนวคิดการพัฒนาอย่ างยั่งยืนกลายเป็นกระแสการ
พัฒนาที่ เกือบทุกประเทศในโลกได้หันกลับมาทบทวนการพัฒนาที่ ผ่านมาของตนเองซึ่งพบ ว่าแนวทางพัฒนา อย่างยั่งยืน
นั้น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานให้
เป็นหลักคิดของคนไทยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึ งได้ปรับแนวคิดการพัฒนาที่ เน้นเศรษฐกิจเป็นหลักมา
เป็นแนวคิดการพัฒนามุ่งให้เกิดความสมดุลในทุกมิติไปพร้อมๆกัน 
ปรากฏได้จากยุทธศาสตร์ของชาติระยะ  20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความม่ั นคงม่ังคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้ วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " หรือคติพจน์ประจ าชาติว่ า “มั่นคง
มั่งค่ังยั่งยืน ” เป็นการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ของคนไทยให้สามารถพัฒนาและด าเนินการต่างๆด้วยหลักความพอเพียง
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ไดแ้ก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความม่ันคงในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเทศไทยในปัจจุบันจึงอยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ  “มั่นคงมั่งค่ังและยั่งยื น” เพ่ือความสุข

ของคนไทยทุกคนเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่ ง
ไม่ไดม้องการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียวหากแตม่องถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี ข้างหน้า 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2566-2570)  
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ได้ก าหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศ
ไทยไว้ว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคตและผลของการพัฒนาที่ผ่าน
มาแสดงว่ าประเทศไทยมี ศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงใน
ขณะเดียวกันมีประเด็นความเสี่ ยงเชิงโครงสร้างหลายประการที่ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเพ่ือท าให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสู่ประเทศรายได้สูงและคนไทยอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมภายใต้กระแสของการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวจึงควรพิจารณาน าจุดแข็งของประเทศไทยที่ สั่งสมมาตั้งแต่อดี ตปรับปรุงจุดอ่อนมาใช้จัดการกับ
โอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  ดังนี้ 

 

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้านเศรษฐกิจ 

1. ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางตอนบนการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวอย่ าง
เห็นได้ชัดและมีแนวโน้มที่ความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลงเพราะก าลังสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน 

2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นน าในขณะ
ที่มาเลเซียอยู่ในอันดับที่  14 และสิงคโปร์อันดับที่  3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ ใน
อันดับที่ดีในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไมดี่ 

3. โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่าน จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นมีสัดส่วนภาคบริการ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุดเปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการประเทศมี ฐานการ
ผลิตที่กว้างและเข็มแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการและการพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัลและสร้างสรรค์จะเพ่ิมแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ความเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตแม้ว่ าตกอยู่ในฐานะท่ีมีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจ านวนมากขึ้นแต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์
ภายในประเทศ 

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้นโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในอนาคตจะน าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมขยายตลาดและเพ่ิ มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านสังคม 

1. ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 ท าให้ภาระการคลัง
เพ่ิมขึ้นอัตราการพ่ึ งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มการพึ่ งพาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 

2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน 'มดีข้ึนโดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนมีสุขภาวะดีขึ้นและได้รับหลักประกัน
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ าขณะที่ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากการก้าวเข้ายุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูงจากต่างประเทศแต่ยังต้องปูองกันการเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 

4. ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมโดยที่บริบท
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและประชากรและโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า
ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่แนวโน้มของความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่ าจะยิ่ งขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ความแตกตา่งกันทางด้านรายได้ 

5. สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตจากการที่ มีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลายเนื่องจากขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีเพ่ือปรับเปลี่ ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดวิกฤตน้ าและ

การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากข้ึนท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนายกระดับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น 

2. การใช้ทุนทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนท าให้
เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคมความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึนรัฐจะต้องมีกลไก
จัดการความขัดแย้งสร้างธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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3. การบริหารจัดการน้ า   ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าระบบ

นิเวศลุ่มน้ าเสื่อมโทรมและ ภาวการณ์ขาดแคลนน้ าในอนาคตจะเพ่ิ มมากขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จ าเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการและให้มีการจัดการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

4. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชากรและมีต้นทุนทาง
เศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข่ซึง่จะเป็นปัญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วในอนาคตจ าเ ป็นต้องมีการวางแผน
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
ด้านความม่ันคง 

1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูนแต่ยัง
ถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยังมีความพยายามน าสถาบันหลักมา
เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างทางความคิดเพ่ือให้เกิดความขัดแย้งน าไปสู 8ความแตกแยกใน
สังคม 

2. ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย 
3. ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ ยงในด้านไซเบอร์   โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ  1 ใน 5 เครื่องในประเทศถูก

โจมตีจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
4. ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
1. การให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
2. การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการที่ เกษียณอายุ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล 
4. การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน  
5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและกฎหมายล้าสมัยไม่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 
อีกท้ังการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศอาทิความไม 8มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศการ
เขา้สู่สังคมผู้สูงวัยความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรีการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีการก่อการ
ร้ายข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ  ด้านทั้งปัญหาคุณภาพ
การศึกษาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตต่ าและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ ยนแปลงต่างๆอย่างเหมาะสมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาที่
ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาวทั้งในด้านความม่ันคงเศรษฐกิจ  / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดีโดยมีหลักการส าคัญของแผนฯประกอบด้วย 

1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่  9-11 เพ่ือให้การพัฒนาใน
ทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ ดี สอดคล้องกับภูมิ
สังคมการพัฒนาทุกด้านมีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศน์มีความสอดรับเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันการพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืนๆสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีชีวิตค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนของประเทศอย่าง
แท้จริง 

2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการ
สร้างความม่ันคงของชาติเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการโดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
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มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้นในมิติ
เศรษฐกิจพัฒนาคนทางด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่
การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่
กับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
กลไกท่ี เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆโดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ลดความซ้ าซ้อนหรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด้ านต่างๆ
ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯทั้งใ นระดับประเทศและระดับพื้นท่ี ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม
บทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคส่วน 

กล่าวโดยสรุปหลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพค านึงถึงการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวคนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมความเพียร
และมีจิตส านึกค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญรวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผน
ฯทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบกลไกการท างานที่มีหน้ าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญต่างๆและกลไกที่
เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมคมที่  “มั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน ” ได้ในอนาคตโดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์  คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

          แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ( เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน ) 
เปูาหมายการพัฒนา : “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วม

ใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission) :  

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ  ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่า  
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3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้  ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ  สมบูรณ์ ด ารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

เป้าประสงค์หลัก (Goals)  

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

2. เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้  มาตรฐาน
เพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น  ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได ้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ได้รับบริหาร
จัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  

ตัวช้ีวัด:  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้สู่ชุมชน  
4. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเด็นการพัฒนา

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ประเด็นการพัฒนา : 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง  กับ
ต่างประเทศ  

ประเด็นการพัฒนาที่  2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่  3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง  
รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่าง ยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที ่4 : ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ  พลังงานโดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
      ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.256 6 -2570) 

วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ” 
 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ.256 6 - 2570 ประกอบด้วย   
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา  

 1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี  
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและแข่งขันกีฬา  
 1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  
 1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ  
 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา  
 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน
ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
 2.3  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น  
 2.4  ส่งเสริม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
 2.5 ส่งเสริม การเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  

 2.6  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แนวทางการพัฒนา 
 3.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ าพร้อมจัดท า
แผนที่น้ าอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่  

 3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า  
 3.3 ส่งเสริม ให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้

มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้างมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่  
 3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เคร่ืองจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

โครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ  
 3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการ

จัดท าผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา 
 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกต าบล
และการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอก
ระบบ 
 4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป 
 4.4 การท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  
 4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  
 4.6 สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 4.7 สนับสนุนการปูองกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  

 5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 5.2  ส่งเสริม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   
               5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย  
      5.4 ส่งเสริม การดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน โดยการปลูกปุาทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งต้นน้ าล าธาร  
      5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการเมืองการบริหาร  

แนวทางการพัฒนา  

 6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด  

 6.2 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการปูองกันการทุตจริต   
                 6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ  
      6.4 ส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น า ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
      6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
      6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
      6.7 การรณรงค์ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
      6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  



-15- 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) 
     2.1 วิสัยทัศน์  

“ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมน๊าเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์  
                    ยทุธศาสตรที์ ่1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  
          ยทุธศาสตรที์ ่2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม   
         ยทุธศาสตรที์ ่3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          ยทุธศาสตรที์ ่4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 2.3 เป้าประสงค์ 
            1. พัฒนาด้านโครงเสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางน้ าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

2. พัฒนาสองข้างทางถนนสายหลัก  ล าน้ า และสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลให้ดียิ่งขึ้น 
  3. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
            4.  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป       
              5. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง        
               6. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น 
  7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ และขยะมูลฝอย  
  8. สนับสนุนงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในต าบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  9. สนับสนุนปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้น าท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  

         เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิง่ข้ึน  
 2.4 ตัวช้ีวัด 
                 - จ านวนถนน ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
     - จ านวนระบายน้ า ระบบน้ าประปาได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
     - จ านวนผู้มีฝีมือด้านอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
     - จ านวนประชากรในพื้นที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  
     - จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน  
     - จ านวนประชาชากรในพ้ืนที่มีสุขภาพ และอนามัยที่ดีข้ึน 
     - จ านวนประชากรในพื้นที่มีการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีข้ึน 
     - จ านวนประชากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
     - ปัญหายาเสพติดลดลง  
      - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและทันต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
    - จ านวนผู้บริหาร บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มข้ึน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
     1. เทศบาลจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ 
     2. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพร้อยละ 5  

   3. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา  
        ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและงานกีฬาและนนัทนาการเพ่ือขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี   

     4. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
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     5. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
     6. เทศบาลต าบลบ้านต๊ ามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐  
     7. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อไป 
 2.6 กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และท าการเกษตร 
  3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
  7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
  8. ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด  
  9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย  
  11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
  12. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  13. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
  15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก  
                ธรรมาภิบาล 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
           ที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2.  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
            ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของ  
            เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน  
 5.  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
            การจดัท๊าแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า พ.ศ. 2566-2570 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ย1. ด้านความมั่นคง  ย2.ด้านการสร้างความ         ย3. การพัฒนาและเสริม                      ย4. การสร้างโอกาส                    ย5.การสร้างการเติบโต                                ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
                     ความสามารถในการแข่งขัน              สร้างศักยภาพคน                      ความเสมอภาคและ                         บนคุณภาพชีวิตท่ี                                      ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
                                                                            เท่าเทียมกันทางสังคม               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                  ย.5การเสริมสร้างความมั่นคง                   ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                  ย.2การสร้างความเป็นธรรม                  ย.1 การเสริมสร้างและ                  ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร                            ย.6 การเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ฉบับท่ี 12                                          แห่งชาติเพื่อการพัฒนา                                และระบบโลจิสติกส์                             ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม                พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                   กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ                                 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
                                                           ประเทศสู่ความมั่นคั่งและย่ังยืน                                                                                                                                                   พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้                     พัฒนาอย่างย่ังยืน   
                             คนไทย  เป็นคนดี คนเก่ง 
 
ยุทธศาสตร์กลุ่ม                            ย.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ                                                 ย.3พัฒนาและสนับสนุนการ        ย.4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม                 
      จังหวัด                พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์                                      ยกระดับการพัฒนาสังคม                                     สมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                    
            เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อม                                    การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์                                    และพลงังานโ ดยการมีส่วนร่วมของ            
                                                                                                                       รับความร่วมมือประชาคมอาเซียน                                              วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ                ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
                                 เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน     
  
                                                       ย.6 ส่งเสริมความมั่นคงภายใน              ย.3 พัฒนาเมืองและ        ย.1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย          4. สร้างคุณค่าและพัฒนา                            ย.5พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          ย.2ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์จังหวัด                          และตามแนวชายแดน                               โครงสร้างพื้นฐาน             และการค้าการลงทุน         คุณภาพชีวิตประชากร                                                           และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน                                   เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชน 
               เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                           ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
                     ในการแข่งขัน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  ย.4 พัฒนาสังคม การศึกษา                        ย.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      ย. 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา                                                  ย.2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว                          ย.6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 ของ อปท.ในเขตจังหวัด              ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                               ย.4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                           ย. 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        
                                                    ย.6 พัฒนาการเมือง การบริหาร                                                            
                     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  ย.4 ด้านความมั่นคงและ                                      ย.1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ                                        ย.2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข                              ย.3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากร                    ย.5 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ 
     ของท้องถิ่น        การรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                                                                                            และวัฒนธรรม                                                              ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           ตามหลักธรรมาภิบาล   
 
 
เป้าประสงค์    1.สนับสนุนงานด้านการป้องกันและ        1. พัฒนาด้านโครงเสร้างพื้นฐานท้ังทางบก            1. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี      1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ                  1. พัฒนาศักยภาพขององค์กร 

     บรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตําบล     และทางนํ้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น               ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป            สิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะต่างๆ            ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น       2. พัฒนาสองข้างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา            2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการ      และขยะมูลฝอย                  2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
   2. สนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหายา           และสถานท่ีท่องเท่ียวในตําบลให้ดีย่ิงขึ้น                              สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึง                     และผู้นําท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรมและ 
    ยาเสพติด                                                                     3. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพ                     ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
                 อนามยั สมบูรณ์ แข็งแรงข้ึน                       ในการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 
                 4. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น                                    
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  1.ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตาม 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา   1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร    1.พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  
                         และช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 2.พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค      สาธารณสุข และการกีฬา                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง   
  2.สนับสนุนด้านความปลอดภัย  และทําการเกษตร   2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี   2.พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร    2.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการฏิบัติ  
  กลยุทธ์  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  3.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ              ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส                        ด้านการท่องเท่ียว     งานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
         3. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   

       4.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  
       5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 
`  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป            1.แผนงานเคหะและชุมชน   1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป    1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน            2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2.แผนงานการศึกษา    2 .แผนงานสาธารณสุข  
 `แผนงาน  3.แผนงานสาธารณสุข             3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.แผนงานสาธารณสุข    3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            4.แผนงานการเกษตร   4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
6.แผนงานงบกลาง      6.แผนงานงบกลาง 
 

 
 

  1.โครงการจัดการเลือกตั้ง               1.โครงการก่อสร้างถนน คสล,ลาดยางฯลฯ             1.โครงการฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับกฎหมาย    1. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าฯลฯ  1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ             2.โครงการก่อสร้างเมรุมาศ ฯลฯ              2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมฯลฯ    2.โครงการอบรมแก้ไขปัญหาหมอกควันฯลฯ 2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
   บรรเทาสาธารณภัยฯลฯ              3.โครงการก่อสร้างอาคาร,ศาลาเอนกประสงค์             3.โครงการป้องกันกันโรคติดต่อ ฯลฯ     3.โครงการบ้านตํ๊าเมืองน่าอยู่  3.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 

3.โครงการอบรม อปพร.ฯลฯ             4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง              4.โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ    4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบล  4.โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพของ 
ผลผลิต/โครงการ 4.โครงการป้องกันการแพร่ระบาด             5.โครงการก่อสร้างระบบประปา                                     5.โครงการแข่งขันกีฬาฯลฯ      5.โครงการกําจัดขยะฯลฯ       บุคลากร 

   ของยาเสพติดฯลฯ              6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง  ฯลฯ      6.โครงการส่งเสริมความรู้กลุ่มต่างๆฯลฯ     6.โครงการอนุรักษ์ลําน้ําแม่ตํ๊า  5.โครงการประเมินความพึงพอใจ 
5.โครงการสร้างความปรองดอง             7.โครงการเทศบาลสัญจร ฯลฯ               7.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ ฯลฯ          ของประชาชน 
6.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯลฯ            8.โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ ฯลฯ                     8.โครงการสนับสนุนกองทุนต่างฯลฯ  
7.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ             9.โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 
วิสัยทัศน์                                                                                 “ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมน๊าเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 ยุทธศาสตร์                    
   1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ               2.ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา                         3.ด้านบริหารจัดการทรัพยากร                       4. ด้านความมั่นคงและการรักษาความ                        5. ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ  

                    และวฒันธรรม                                        ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                                            สงบเรียบร้อย                                                       ตามหลักธรรมาภิบาล     
           
            1.พัฒนาด้านโครงเสร้างพื้นฐานท้ังทางบก                             1.อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี                    1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     1.สนับสนุนงานด้านการป้องกันและ        1.พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
             และทางนํ้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น                        ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป                           และสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งนํ้า        บรรเทาสาธารณภัยต่างๆในตําบล                           ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าประสงค์               2.พัฒนาสองข้างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา                             2.เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการ                          ส าธารณะ ต่างๆ และขยะมลูฝอย                     มีประสิทธิภาพมากขึ้น       2.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
                                   สถานท่ีท่องเท่ียวในตําบลใหดี้ย่ิงข้ึน                                    สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างท่ัวถงึ                               2.สนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       และผู้นําท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรม  

                     3.ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ                                และทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
     มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น           ประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 
                      4.ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้และมีความ  

                    เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
 

ค่าเป้าหมาย           1 เทศบาลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ                         1.ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วม                            1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ                     1.ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย                        1.เทศบาลตําบลบ้านตํ๊ามีผลการปฏิบัติ 
        เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 3 โครงการ                                   ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา                                 อนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้น                                    มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา                     งานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 60 

              2.ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ                  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ                                        ร้อยละ 10 ต่อ  ปี                                                 ความเดือดร้อน ร้อยละ 80 
         ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพร้อยละ 5                          งานกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี                                      2.ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

                        ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
     
        1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   1.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา                                            1.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ        1. ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตามและ                           1.พัฒนาประสิทธิภาพในการ 
        2 พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค   สาธารณสุข และการกีฬา                                                                    และสิ่งแวดล้อม                                                ช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด                                       ปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้  

  กลยุทธ ์        และทําการเกษตร    2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน                               2.พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร                    2.สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิต                      บริการประชาชน ได้อย่างท่ัวถึง   
      3.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                      สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส                             ด้านการท่องเท่ียว                                                   และทรัพย์สินของประชาชน                                    2.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
     3.ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน                มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้าน 
     4.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชน              ต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก 

ให้มีความเข้มแข็ง                    ธรรมาภิบาล 
      5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
               1.แผนงานเคหะและชุมชน                
              2. แผนงานบริหารงานทั่วไป     1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                                      1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                           1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงาน                       3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                          2.แผนงานการศึกษา                   2 .แผนงานสาธารณสุข                                                                    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               4. แผนงานการเกษตร                            3.แผนงานสาธารณสุข                                      3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        3.แผนงานสาธารณสุข       
                                                                                                4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                         4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
         5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชน                                                                   5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           6.แผนงานงบกลาง                                                                                                6.แผนงานงบกลาง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท๊ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.จุดแข็ง (S : Strength) 
    ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    มีต้นน้ าจากน้ าตกจ าปาทองและน้ าตกขุนต๊ า อ่างเก็บน้ าห้วยเฮือก ล าน้ าแม่ต๊ า เป็นแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร  
    ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด ยางพารา มี
สหกรณ์กลุ่มเลี้ยงปลานิล 
    มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
    มีธุรกิจโรงแรมและหอพักท าให้สามารถเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
    สามารถออกเทศบัญญัติใช้ในพ้ืนที่ได้เอง 
       มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของต าบล คือน้ าตกจ าปาทอง 
 2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
   แหล่งเก็บกักน้ าตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรในช่วงฤดูแล้งและการอุปโภคบริโภค  
   ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
   ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
   ประชาชนเวลามีปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ชอบช่วยเหลือตัวเองต้องรอให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ 
 3.โอกาส (O : Opportunity) 
   มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
        มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการจัดท าแผนที่ภาษีของต าบล 
 4.  อุปสรรค (T : Threat) 

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ านวนจ ากัดและล่าช้า ไม่เพียงพอในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
  กฎหมายและระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละ

ของหมู่บ้านเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
  ส่งเสริมเสริม/สนับสนุนโครงการต่างๆบางครั้งต้องเสี่ยงต่อการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 การพัฒนาบางโครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่แต่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเทศบาลจึงท าให้การพัฒนาในต าบลไม่

คล่องตัวในการพัฒนาต าบล 
  รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้นโยบายของท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านต๊ านั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
         1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  1.2 ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  
  1.3 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอ  
  1.4 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
และขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
  1.5 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง  
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียงและเทคโนโลยีไม่ทันสมัยจึงท าให้เด็กนักเรียนไปเรียนในตัว
เมือง 
  2.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า  
  2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง  
  2.4 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
        3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน/ต าบล  
   3.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   3.3 ประชาชนถางปุาไม้เพ่ือท าไร่ข้าวโพด ยางพารา เป็นจ านวนมาก 
       4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย 
  4.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
       5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5.1 บุคลากรบางต าแหน่งรับผิดชอบงานมากเกินไปท าให้การท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  
           5.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
           5.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 3  การน๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
3. ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

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

กองช่าง 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทต.บ้านต๊ า/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม   
 
 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
3. ด้านด าเนินงานอ่ืน 

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

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

3 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
3. ด้านการเศรษฐกิจ 

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

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย   

1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 
 
 
2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
3. ด้านด าเนินงานอ่ืน 

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

 ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

5 ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล   

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองแผน 
กองคลัง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์  5  ด้าน 10  แผนงาน  
 

วิสัยทั
ศน์ 

วิสัยทั
ศน์ 

 



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1

1.1 เคหะและชุมชน 2 850,000         2 850,000            2 850,000            2 850,000            2 850,000             10 4,250,000              

1.2 อุตสาหกรรมโยธา 19 8,200,000      19 8,200,000         19 8,200,000         19 8,200,000         19 8,200,000          95 41,000,000            

1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 330,000         7 330,000            7 330,000            7 330,000            7 330,000             35 2,310,000              

1.4 การเกษตร 3 90,000           3 90,000              3 90,000               3 90,000              3 90,000               15 450,000                 

31 9,470,000      31 9,470,000         31 9,470,000         31 9,470,000         31 9,470,000          155 47,350,000            

2

2.1 บริหารงานทัว่ไป 1 30,000           1 30,000              1 30,000               1 30,000              1 30,000               5 150,000                 

2.2 การศึกษา 14 4,070,000      14 4,070,000         14 4,070,000         14 4,070,000         14 4,070,000          70 20,350,000            

2.3 สาธารณสุข 10 670,000         10 670,000            10 670,000            10 670,000            10 670,000             50 3,350,000              

2.4 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

12 400,000         12 400,000            12 400,000            12 400,000            12 400,000             60 2,000,000              

2.5 สร้างความเข้มแข้งของชุมชน 4 90,000           4 90,000              4 90,000               4 90,000              4 90,000               20 450,000                 

2.6 งบกลาง 5 17,000,000    5 17,000,000       5 17,000,000       5 17,000,000       5 17,000,000        25 85,000,000            

รวม 46 22,260,000    46 22,260,000       46 22,260,000       46 22,260,000       46 22,260,000        230 111,300,000          

    2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570 รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา 

การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

ปี พ.ศ. 2569



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3

3.1 การรักษาความสงบภายใน 1 30,000        1 30,000          1 30,000           1 30,000          1 30,000           5 150,000             

3.2 สาธารณสุข 4 290,000      4 290,000        4 290,000         4 290,000        4 290,000         20 1,450,000          

3.3 เคหะและชุมชน 3 400,000      3 400,000        3 400,000         3 400,000        3 400,000         15 2,000,000          

3.4 การเกษตร 1 20,000        1 20,000          1 20,000           1 20,000          1 20,000           5 100,000             

9 740,000      9 740,000        9 740,000         9 740,000        9 740,000         45 3,700,000          

4

4.1 บริหารงานทั่วไป 2 212,000      2 212,000        2 212,000         2 212,000        2 212,000         10 1,060,000          

4.2 การรักษาความสงบภายใน 13 2,307,000   13 2,307,000     13 2,307,000      13 2,307,000     13 2,307,000      65 11,535,000        

4.3 สาธารณสุข 1 30,000        1 30,000          1 30,000           1 30,000          1 30,000           5 150,000             

4.4
สร้างความเข้มแข้งของ
ชุมชน 2 60,000        2 60,000          2 60,000           2 60,000          2 60,000           10 300,000             

4.5
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 2 70,000        2 70,000          2 70,000           2 70,000          2 70,000           10 350,000             

4.6 งบกลาง 1 300,000      1 300,000        1 300,000         1 300,000        1 300,000         5 1,500,000          

21 2,979,000   21 2,979,000     21 2,979,000      21 2,979,000     21 2,979,000      105 14,895,000        

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ปี พ.ศ. 2570 รวมห้าปี
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รวม
ยุทธศาสตร์ความมัน่คงและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568

รวม

ปี พ.ศ. 2569



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5

5.1 บริหารงานทั่วไป 12 1,135,000   12 1,135,000     12 1,135,000      12 1,135,000     12 1,135,000      60 5,675,000          

12 1,135,000   12 1,135,000     12 1,135,000      12 1,135,000     12 1,135,000      60 5,675,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567
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ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570 รวมห้าปีปี พ.ศ. 2569

รวม

ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1
1.1 เคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 400,000         1 400,000             
1.2 อุตสาหกรรมโยธา 62 25,780,000 75           26,490,000   35 12,400,000    38 15,000,000   26 12,080,000    236 91,750,000        

2
2.1 การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 13 650,000      13 650,000        13 650,000         13 650,000        13 650,000         65 3,250,000          

75 26,430,000 88           27,140,000   48 13,050,000    51 15,650,000   40 13,130,000    302 95,400,000        

194 63,014,000 207 63,724,000   167 49,634,000    170 52,234,000   159 49,714,000    897 278,320,000      

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

ปี พ.ศ. 2570 รวมห้าปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนชุมชน

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

รวมทั้งหมด  5  ยทุธศาสตร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา 

การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม
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ยทุธศาสตร์



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1 13 5,985,000   13 5,985,000     13 5,985,000      13 5,985,000     13 5,985,000      65 29,925,000        

2 6 230,000      6 230,000        6 230,000         6 230,000        6 230,000         30 1,150,000          

3 1 44,000        1 44,000          1 44,000           1 44,000          1 44,000           5 220,000             

4 4 39,500        4 39,500          4 39,500           4 39,500          4 39,500           20 197,500                 

5 2 140,000      2 140,000        2 140,000         2 140,000        2 140,000         10 700,000             

26 6,438,500   26 6,438,500     26 6,438,500      26 6,438,500     26 6,438,500      130 32,192,500

เทศบาลต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

รวม

รักษาความสงบภายใน

แผนงาน

(ครุภัณฑ)์

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ปี พ.ศ. 2569

เคหะและชุมชน

ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2570 รวมห้าปีปี พ.ศ. 2566

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและหรือ
ติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟกิ่ง
พร้อมสายดับในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง/
ไฟกิ่งพร้อมสายดับในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชากรร้อยละ 
90 ได้ใช้ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง/
การไฟฟ้า 

2 โครงการบริหารจัดการขยะ
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อกําจัดขยะในตําบล
บ้านต๊ํา 

การบริหารจัดการขยะ
ตําบลบ้านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะใน
ตําบล 

มีการบริหารจัดการ
ขยะในตําบลที่ดีขึ้น 

กองช่าง/ 
สาธารณ 
สุข 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบน้ําประปาภายใน
หมู่บ้าน  และหรือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ ภายใน
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
น้ําประปาภายในหมู่บ้าน 
และหรือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ 
ภายในตําบลบ้านต๊ํา 

800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบน้ําประปาภายใน  ศูนย์
เด็กเล็กในพื้นที่และหรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา
ต่างๆ  
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
น้ําประปาภายใน  ศูนย์
เด็กเล็ก หมู่ 2,8,11 และ
หรือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประปาต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ต๊ํา
และแหล่งน้ําสาธารณะ และ
หรือขุดเจาะบ่อบาดาลใน
พื้นที่สาธารณะ,เทศบาล 
สํารวจแหล่งน้ํา ฯลฯในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําน้ําแม่ต๊ําและ
แหล่งน้ําสาธารณะ และ
หรือสํารวจแหล่งน้ํา ฯลฯ
ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ําไว้
ใช้เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ดาดลําเหมือง ฝาย
กั้นน้ํา พนัง ฝายแม้ว ลําห้วย 
สโลปลําเหมือง ท่อลอด
เหลี่ยม รางระบายน้ํา ท่อ 
คสล.ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ดาดลําเหมือง ฝายกั้นน้ํา 
พนัง ฝายแม้ว สโลปลํา
เหมือง ท่อลอดเหลี่ยม 
 รางระบายน้ํา ฯลฯ ใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ดาดลําเหมือง  
ฝายกั้นน้ํา พนัง ฝายแม้ว  
ลําห้วย  สโลปลําเหมือง  
ท่อลอดเหลี่ยม รางระบาย
น้ํา ท่อ คสล.ฯลฯ ในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 
ไม่มีปัญหาใน
เรื่องของน้ํา
ท่วมและน้ําที่
ใช้ใน
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตกรมีน้ํา
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอและป้องกัน
น้ําท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล 

เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุม 
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และเจ้าหน้าที่ มีน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ่อบาดาล
จํานวน 1 บ่อ 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และเจ้าหน้าที่ 
มีน้ําอุปโภค-บริโภคที่
สะอาดย่ิงขึ้นและ
ป้องกันการขาดแคลน
น้ําในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง พนังกั้นน้ํา ใน
เขตพ้ืนที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้าง พนังกั้นน้ํา ในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ้านต๊ํา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พนังกั้นน้ํา 
ในพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ภายใน
เทศบาล  

เพื่อเก็บสิ่งของ 
เครื่องใช้ และเอกสาร
ของสํานักงาน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ภายใน
เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคาร 
จํานวน 1 หลัง 

มีสถานที่เก็บ
เอกสารสํานักงาน
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการจัดซื้อหินคลุกในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะดวกสบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ้านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หินคลุก จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขนถ่าย
สินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอกระจายข่าว
ประจําตําบลและของ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว
ประจําตําบลและ
ของหมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน
และชัดเจนขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบการทํางานของ
เทศบาลและเหตุการณ์
ปัจจุบันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอง
แผน 
 

10 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถเทศบาล 

เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุม
และประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่มี
สถานที่จอดรถให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงจอดรถ 
 จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่จอด
รถและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่มีที่จอดรถให้เป็น
ระเบียบร้อยแล้ว 

ก่อสร้างโรงจอดรถ
ศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงจอดรถ 
 จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่จอด
รถและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
(โดม)เทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อไว้ใช้จัดงานพิธีการและ
กิจกรรมงานต่างๆและไว้ใช้
บริการประชาชนเวลาฝนตก 

ก่อสร้างอาคาร
(โดม)เทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 อาคาร 
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการจัดงาน
กิจกรรมมากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 



-34- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร
(โดม)ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อไว้ใช้จัดงานพิธีการ
และกิจกรรมงานต่างๆ
ของศูนย์เด็กเล็กและไว้
ใช้บริการประชาชน
เวลาฝนตก 

ก่อสร้างอาคาร(โดม)
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 อาคาร 
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
การจัดงานกิจกรรม
มากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการเรียงหินกั้นดิน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อป้องกันดินและตลิ่ง
พังทลาย 

เรียงหินกั้นดินภายใน
เขตเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 แห่ง ลดการทรุดตัวของ
หน้าดินไม่ให้
พังทลายลงมา 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบล ลานกีฬา หมู่ที่ 
2,8,9,11 ในเขตพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ให้ใช้
งานได้ดีขึ้น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 
2,8,9,11 ในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน 4 ศูนย ์ เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการและมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
สํานัก
ปลัด 

16 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ซ่อมแซมถนนหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง/ 
สํานัก
ปลัด 

17 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
จํานวน 1 แห่ง 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากร 
รวมทั้งความ
ปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 

กองช่าง/ 
สํานัก
ปลัด 

 



-35- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางน้ําเทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อบริการประชาชน
และเป็นสถานที่
พักผ่อนในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 

ก่อสร้างศาลากลางน้ํา
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลาจํานวน 1 
หลัง 

ประชาชนที่มาใช้
บริการงานเทศบาล
มีสถานที่พักผ่อน 

กองช่าง 

19 โครงการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมเมืองพะเยา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาและการดํารง
รักษาเมืองด้านการ
คมนาคมและการขนส่ง
การบริการสาธารณะ
ด้านสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมโดย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัด 

อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
การวางแนว
ทางการ
พัฒนาเมือง
ให้มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
เกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์
ที่ดินใน
อนาคต 

จังหวัดพะเยามีการ
แบ่งพื้นที่สัดส่วน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการฝึกอาชีพให้กับ
สตรีในชุมชนตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ฝึกอาชีพให้กับสตรีใน
ชุมชนตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนนําความรู้มา
พัฒนากลุ่มอาชีพของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

จัดฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านต๊ํา จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ผู้สูงอายุมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

จัดฝึกอบรมผู้พิการ
ตําบลบ้านต๊ํา จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของผู้พิการมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ผู้พิการมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรม /
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ และหรือทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริม/สนับสนุน/จัด
ฝึกอบรม /พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนสามารถนํา
ความรู้มาพัฒนากลุ่ม
อาชีพของตนเองให้ดี
ย่ิงข้ึน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรในการทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตกรมี
ความรู้ในเรื่องการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริม/สนับสนุน/
จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรในการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรนําความรู้มา
ปรับใช้ในการทํา
เกษตรกรรมในตําบล 

ทําให้การทํา
เกษตรกรรมได้ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้น
ลดการใช้สารเคมี
ในตําบล 

สํานักปลัด 

6 โครงการพัฒนาแปร
รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของกลุ่มอาชีพในตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อพัฒนาสินค้าให้มี
รูปแบบที่ทันสมัยขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆใน
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อส่งเสริมยอดขาย
ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ดําเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา และเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสร้าง
รายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

ลดปัญหา
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  การเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการเกษตร
ปลอดสารพิษตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ส่งเสริม/สนับสนุน
การทําเกษตรปลอด
สารพิษตําบลบ้านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมให้มีการปลูก
ผักปลอดสารพิษซ่ึง
เป็นความต้องการของ
ตลาด 

ทําให้การทํา
เกษตรกรรมได้ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้น
ลดการใช้สารเคมี
ในตําบล 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดโซนนิ่ง
พื้นที่ด้านการเกษตร 

เพื่อให้เกษตกรมีการผลิต
ที่มีศักยภาพ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าด้าน
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีอาชีพที่
มั่นคงและมีรายได้
เพิ่ม 

เกษตรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการลดการใช้
สารเคมีในชุมชนตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อให้สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

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

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวันเทศบาล                                                                                                                                                     เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความสําคัญและความ
เป็นมาของการ
ก่อกําเนิดเทศบาลและ
ตะหนักถึงบทบาท
ความสําคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 

จัดกิจกรรมในที่ 24 
เมษายน ของทุกปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรท้องถิ่นเห็น
ความสําคัญของการ
จัดตั้งเทศบาลและการ
ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรัก ความ
ผูกพัน ความ
สามัคคีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



-40- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวิธีแห่ง
ธรรมะสู่การพัฒนา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และ
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็ก 
เยาชน เจ้าหน้าที่
เทศบาลและประชาชน
ตําบลบ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํานํามาปรับ
ใช้ในชีวิต ชุมชน
และสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก
และตระหนักถึงวินัย
หน้าที่ของตนเอง 

เด็กในพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ําและตําบลอื่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของเด็กใน
ตําบลได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเองและรู้หน้าที่ของ
ตนเอง 

เด็กได้เห็นคุณค่า 
คุณประโยชน์ของ
ตนเองที่รัฐได้เห็น
ความสําคัญของ
เด็ก 

สํานักปลัด 

3 โครงการเยาวชนคิดดี 
ทําดีเพื่อตนเองและ
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้เยาวชนมีความ
กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านต๊ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นําความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดกิจกรรมไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวัน
ต่อไป 

เยาวชนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ห่างไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกิจกรรม 
“ค่ายเยาวชนต้นกล้า
สร้างค่านิยม 12 
ประการ” 

เพื่อกระตุ้นการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
ประการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชนของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบล
บ้านต๊ํา จํานวน 50 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ขยายผลในพื้นที่ของ
ตนเองได้ 

สํานักปลัด 

5 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรม “ค่านิยม 
12 ประการ” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสื่อให้มีความ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เน้นการสร้าง
เนื้อหาสาระและขยายเครือข่ายการเฝ้า
ระวังติดตามผลการดําเนินกรรมและ
การรายงานผลการขับเคลื่อนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่และเพิ่มพูน
ทักษะจิตอาสาของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบล
บ้านต๊ํา จํานวน 50 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ขยายผลในพื้นที่ของ
ตนเองได้ 

สํานักปลัด 

6 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนอาหาร
เสริมนมสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง เด็กในพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ที่แข็งแรงปราศจาก
โรคขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์
ในตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน
อาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 900,000 900,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการอุดหนุนส่งเสริม/
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการเรียน และ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กมีสุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรง การเรียนและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กมีสุขภาพ ร่างกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ทางการเรียนของเด็ก
นักเรียน 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํามีผลการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

12 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อให้เด็กในชุมชน
มีสุขภาพที่ดี 

เด็กอายุ 6-12 ปีภายใน
หมู่บ้าน/ตําบล(อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดีขึ้น 

เด็กในชุมชนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตระหนักในการ
เลือกบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ 

สํานักปลัด 

13 โครงการอินเทอร์เน็ตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้บุคลากรและ
นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อินเทอร์เน็ตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 3 จุด 

บุคลากรและ
นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

14 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนเรียนดีในพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้นักเรียนที่
เรียนดีมีแรงจูงใจใน
การเรียนแต่ยากจน 

นักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนได้เรียนต่อ
ในสถาบันที่สูงขึ้น 

สํานักปลัด 



-44- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   1  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเด็ก และ
เด็กที่มีพัฒนาการที่ล่าช้า 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จํานวนเด็กในพื้นที่
ตําบลบ้นต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กที่ได้รับการพัฒนาการ
มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

เด็กได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ 

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ํายาพ่นหมอกควัน
และสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ  
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

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

การเกิดโรคที่
แพร่ระบาดใน
ตําบลบ้านต๊ํา
ลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
ไข้เลือดออกในตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

จัดอบรมเรื่องการ
ป้องกัน ไข้เลือดออกใน
ตําบลบ้านต๊ํา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ 70 ได้
ทราบวิธีการป้องกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

การเกิดโรคไข้
เลือดในตําบล
บ้านต๊ําน้อยลง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



-45- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริมด้าน
สุขภาพจิต 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน  100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนที่มีภาวะ
อาการซึมเคร้าลดลง
และมีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ผู้
อุปโภค-บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการบริโภค
อาหารปลอดภัย 

จัดอบรมให้กับกลุ่มพ่อค้า-
แม่ค้า และกลุ่มเกษตรผัก
ปลอดสารพิษ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค-
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
ของ อสม. 

อสม. ตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 อสม.ให้ความรู้ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเบื้องต้น 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตร์จารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในเขตตําบล
บ้านต๊ํา จํานวน 13 หมู่บ้าน 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จํานวนการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

สามารถป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

สํานักปลัด 



-46- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   1  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

เพื่อทราบจํานวนของ
สุนัขและแมวในพื้นที่
และขึ้นทะเบียนสัตว์
และเป็นการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวใน
เขตตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมวได้รับ
การขึ้นทะเบียนสัตว์
ครบตามจํานวน 

สามารถขึ้นทะเบียน
สัตว์สุนัข แมว ได้ครบ
ตามจํานวน 

สํานักปลัด 

9 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) 

จัดอบรมประชาชน
ตําบลบ้านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนําความรู้ใน
และวิธีการป้องกัน
ควบคุมโรคโคโรนา 

อัตราการเกิดโรคโคโร
นาในตําบลบ้านต๊ํา
น้อยลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   1  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เช่น 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
2.โครงการสืบสานพราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
4.ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
7.การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทยพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 
11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด Tobe 
mumber one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
หรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขด้านอื่นๆ 

เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยด้าน
ต่างๆของประชาชน 

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริอย่าง
น้อย 3 โครงการ เช่น 1.โครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์
2.โครงการสืบสานพราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และโครงการ
อ่ืนๆในจํานวน  11 โครงการ/
กิจกรรม 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนร้อยละ 70 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 



-48- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการจัด
งานบรรพชาภาคฤดู
ร้อน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ้านตํ๊า 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนจํานวน 13 หมู่ 
บ้านได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเลี้ยงผีขุนตํ๊า 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ้านตํ๊า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 หมู่ 
บ้านได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
การดูแลสุขภาพ
ตําบลบ้านตํ๊า 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ผู้สูงอายุ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุจํานวน 13 หมู่ 
บ้านตําบลบ้านตํ๊าได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

4 โครงการอุดหนุน/
ส่งเสริม/สนับสนุน
จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนจํานวน 13 หมู่ 
บ้านตําบลบ้านตํ๊า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนจํานวน 13 หมู่ 
บ้านได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

 



-49- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการจัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 
(วันดินโลก) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
ตะหนักถึงพระคุณบิดา 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
ตะหนักถึงพระคุณ
มารดา 

สํานักปลัด 

7 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร. 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ทําให้ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการวันพระราช
สมภพพระราชินีใน
รัชกาล 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ทําให้ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 



-50- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัดม่วงเจ็ด
ต้น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุโป่งขาม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่ บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 

11 โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง หมู่บ้าน 
ตําบล  อําเภอ จังหวัด
และหน่วยงานอื่นๆ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

แข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชนและหรือ
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
หมู่บ้าน ตําบล  อําเภอ 
จังหวัดและหน่วยงาน
อื่นๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชนได้รับความ
สนุกสนานและเกิด
ความสามัคคีเพ่ิมขึ้น 
อัตราการเจ็บป่วย
น้อยลง 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่บ้านได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

สํานักปลัด 



-51- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ กลุ่มอาสาสมัคร
ต่างๆ 

เพ่ือให้อาสาสมัครมี
อาชีพ มีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กลุ่มอาสาสมัครใน
ตําบลบ้านตํ๊า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว
และใช้ชีวิตประจําวันได ้

ประชาชนมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ
เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงแก่เด็กและ
สตรี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง 

ประชาชนตําบล
บ้านตํ๊า พนักงาน
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรง 

ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการป้องกันการ
กระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตําบล 
(ศปกต.) 

เพ่ือให้ครอบครัวตําบล
บ้านตํ๊าเป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็งและ
ป้องกันการเกิดความ
รุนแรง 

ครอบครัวตําบล
บ้านตํ๊า จํานวน  13 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัวที่เข้ารับการอบรม
สามารถนําไปปฏิบัติใน
ครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่
อบอุ่นได้ 

ทําให้การเกิดปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวในตําบล
บ้านตํ๊าลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอุดหนุนวิทยาลัย 
ฮอมผญาตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมให้ลูกหลาน
และมีสุขภาพจิดที่ดี 
 

จัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุในตําบล
บ้านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุจํานวน 13 หมู่ บ้านได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีพัฒนาการ
ทางความคิดและมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ สปสช. และทัศน
ศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ 
ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ 
สปสช. 

ประชาชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆในตําบลบ้านต๊ํา 

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

ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีรายได้
น้อย 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา
และพนักงานเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้มีรายได้น้อยมีขวัญ
และกําลังใจเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคม การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา   
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู้สูงอายุ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ผู้สูงอายุ จํานวน 
13 หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู้พิการ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้พิการ จํานวน 13 
หมู่บ้าน 

ผู้พิการได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมการมีส่วน
ร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องปัญหาไฟป่า 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณการเกิดไฟ
ป่าสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทัน
สถานการณ์และ
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ได้เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ภูมิทัศน์สองข้างทางถนน
สายหลักในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อให้สองข้างทาง
สวยงามและเชิดหน้า
ชูตาของตําบล 

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางถนนสาย
หลักในเขตพื้นที่ตําบล
บ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวในตําบลเพิ่ม
มากขึ้น 

ตําบลมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการบ้านต๊ําเมืองน่า
อยู่ 

เพื่อให้ตําบลน่าอยู่ น่า
มองและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

จัดกิจกรรมพัฒนาถนน
สายหลักในตําบลและ
จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวในตําบลเพิ่ม
มากขึ้น 

ตําบลมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
นิเวศและแก้ไขปัญหาน้ํา
เสียในตําบล 

เพื่อให้ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมที่ด ี

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการกําจัดวัชพืชและ
ผักตบชวากว๊านพะเยาใน
เขตพื้นที่บ้านต๊ํา 

เพื่อเป็นการรักษาน้ํา
กว๊านพะเยาให้สะอาด
และระบบนิเวศน์ให้ดี
ขึ้น 

กว๊านพะเยาในเขตพื้นที่
บ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผักตบชวาในกว๊าน
พะเยามีปริมาณลดลง 

ประชาชนจังหวัด
พะเยามีน้ําอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการประหยัดพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนตําบล
บ้านต๊ํา จํานวน 13หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํามีความรู้และ
จิตสํานึกในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จํานวน  13  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่าง
น้อยร้อยละ 10 

ภาระค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ้านต๊ํา 

2 โครงการพัฒนาหรือสร้างสิ่ง
ทดแทนการใช้พลังงานที่มีอยู่
เดิมในตําบลบ้านต๊ํา 
 
 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านการ
ประหยัดพลังงานผ่าน
เครือข่ายพลังงานชุมชนใน
พ้ืนที่และเพ่ือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 

จํานวน  13  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่าง
น้อยร้อยละ 10 

ภาระค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ้านต๊ํา 

3 โครงการก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะแบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะหรือศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพ้ืนที่ จํานวน 13 
หมู่บ้าน และระดับตําบล 

เพื่อกําจัดขยะในตําบล
บ้านต๊ํา 

ก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
แบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะหรือศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพ้ืนที่จํานวน 13 
หมู่บ้าน และระดับตําบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตําบลมีสถานที่กําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

ปริมาณขยะในตําบลมี
จํานวนลดลง 

กองช่างสํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.1 แผนงาน   การเกษตร 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอนุรักษ์ ป่าต้น
น้ํา อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และหรือสนับสนุนการ
ฝึกอบรมสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ป่าในเขต
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
แหล่งต้นน้ําหรือป่าไม้
ชุมชน ต้นไม้หายาก 

จัดกิจกรรมพิธีบวชป่า
หรือปลูกป่าทดแทนใน
เขตตําบลบ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทําให้ลดมลพิษใน
ชุมชน ตําบล และ
ลดภาวะโลกร้อน 

ประชาชนมี
การอนุรักษ์
ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

 



-60- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการการดําเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้นําท้องถิ่นมา
บริหารงานตําบล
บ้านต๊ํา 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 เทศบาลมีผู้นําท้องถิ่น
เข้ามาพัฒนาและ
บริหารงานของเทศบาล
ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของตําบล
ลดลง 

สํานัก
ปลัด 

2 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
แหล่งรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 
ณ ที่ว่าการอําเภอเมือง
พะเยา (สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอําเภอเมือง
พะเยา)และหน่วยงาน
ท้องถิ่นอื่น 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอเมืองพะเยา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
แจ้งปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและการ
ขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสารและให้
ปรึกษาการช่วยเหลือ
ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการติดตั้งสัญญาณ

ไฟจราจรส่ีแยกต๊ําน้ํา
ล้อม หมู่ 5 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ส่ีแยกต๊ําน้ําล้อม หมู่ 5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สัญญาไฟจราจร 
จํานวน 4 จุด 

การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

แขวงการทาง/
เทศบาล/หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

2 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรแยกท่าเรือ 
 หมู่ 13 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แยกท่าเรือ หมู่ 13 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สัญญาไฟจราจร 
จํานวน 4 จุด 

การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

แขวงการทาง/
เทศบาล/หรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

3 โครงการอบรมกู้ชีพ 
กู้ภัยและการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงานกู้ชีพ
กู้ภัยได้มีความรู้ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในพื้นที่
และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวมถึงนําส่ง
สถานพยาบาลได้อย่าง
ปลอดภัย 

พนักงานเทศบาล /
จนท./กู้ชีพ-กู้ภัย-
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน อาสา
ฉุกเฉินตําบลบ้านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ
ได้ทันเหตุการณ์ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4 โครงการรณรงค์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน                                                                                                                                                            

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ตามจุดเสียงบนถนนใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศบาลต่างๆลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อทบทวนความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.ตําบลบ้านต๊ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.นําความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

อปพร.ได้รับความรู้
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายในตําบล
บ้านต๊ํา 

เพื่อป้องกันรักษาความ
สงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน
และตําบล 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั้งกล้อง CCTV 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด/และ
หน่วยงานอื่นๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ใหม่  

เพื่อให้ อปพร.ได้มี
ความรู้และบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพิ่ม อปพร.ตําบล
บ้านต๊ํา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.นําความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  

อปพร.ได้รับความรู้
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับความรู้
ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

9 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อทบทวนความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.และเจ้าหน้าที่
เทศบาลนําความรู้ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

อปพร.และ
เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการ
ทบทวนความรู้ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



-64- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

เพื่อให้ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลให้
เกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักในหน้าที่
อย่างแท้จริง 

อปพร.และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมู่สมาชิก 

เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท อํานาจ 
หน้าที่ที่พึงมีต่อ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

11 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรม ฝึกอบรม /ทัศน
ศึกษาดูงานของ อปพร.ชรบ.
สตบ.หรือจัดฝึกทบทวน และ
หรือสนับสนุนกิจการของ
ศูนย์ อปพร. ชรบ.สตบ.และ
ฝึกอบรมของ บุคลากรในด้าน
งานป้องกันตําบลบ้านต๊ํา และ
โครงการอ่ืนๆ ฯลฯ 

เพื่อให้ อปพร. ชรบ. 
สตบ.และพนักงาน
เทศบาล ในพ้ืนที่ได้รู้
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง และงานอ่ืนๆ 

สนับสนุนการฝึกอบรม  
อปพร.ชรบ.สตบ.และ
พนักงานเทศบาล และ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ชรบ.สตบ.นําความรู้
ในการฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รู้
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

12 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในชุมชนและการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้แก่อปท.ที่มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาร
ธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการณ์
เหตุการณ์ ICS การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่
มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท. 
3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ 
4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชํานาญใน
การจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น แห่งละ 50 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นระบบ
บัญชาการICS การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มี
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการตามรอยพ่อ เพื่อใหป้ระชาชนระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ําและหน่วยงาน
อื่นๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมระลึก
ถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ฯ 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ําและหน่วยงาน
อื่นๆได้ระลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

สํานักปลัด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อสุขภาพ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ตําบลบ้านต๊ําต้านภัยยา
เสพติด 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํามีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วย
ลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข  
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรักษาความสงบ
และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ตําบลบ้านต๊ํา 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานและกิจกรรม
ป้องกันหรือเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชนเป็นหลัก 

จํานวนประชาชนตําบล
บ้านต๊ํา จํานวน 13 
หมู่บ้าน 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิดปัญหา
เรื่องยาเสพติดมี
มาตรการป้องกันที่ดี
ขึ้น 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดในตําบล
บ้านต๊ําลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่  4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุน
องค์กรกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๊ํา  
(วันสตรีสากล) 

 เพื่อให้กลุ่มสตรีมี
บทบาทหน้าที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีจํานวน 13 
หมู่บ้าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มสตรีที่เข้ามามี
ส่วนร่วมได้รู้
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

ปัญหาความ
รุนแรง ความ
ขัดแย้งในกลุ่ม
สตรีลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกัน 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในตําบล
บ้านต๊ําเกิดความรัก
ความสามัคคีกัน
มากขึ้น 

การเกิดความ
แตกแยกของคน
บางกลุ่มลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้กับประชาชนที่ประสบ
ภัยต่างๆ 

แจกจ่ายส่ิงของให้กับ
ประชาชนในตําบล
บ้านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
การช่วยเหลือใน
เบื้องต้นที่ทัน
สถานการณ์ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   6  พัฒนาการเมืองการบริหารพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่   5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
ความต้องการของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่บ้านได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด 

หมู่บ้านได้รับความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

2 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
ความต้องการของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่บ้านได้รับการแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด 

หมู่บ้านได้รับความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

3 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบขึ้น 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถทําให้เทศบาล
จัดเก็บภาษีได้อย่าง
ทั่วถึงครอบคลุมทุก
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

เทศบาลมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีมา
พัฒนาตําบลเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

4 โครงการจัดทํา
เว็บไซต์เทศบาล และ
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานโครงการต่างๆของ
เทศบาล 

จัดทําเว็บไซต์เทศบาล 
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถดู
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลได้ตลอดเวลา 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบการทํางานของ
เทศบาล 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 ส่งเสริม/โครงการฝึกอบรม/
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานแก่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้นําท้องถิ่น 
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและ
สามารถนําความรู้มาปรับ
ใช้ในการบริหารงานของ
เทศบาลและท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ดี
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด, 
กองแผน 
กองคลัง 
กองช่าง 

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ/ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่กลุ่มผู้นําชุมชน
และประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะและวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานแก่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่กลุ่มผู้นําชุมชน
และประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและ
สามารถนําความรู้มาปรับ
ใช้ในการบริหารงานของ
เทศบาลและท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ดี
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   6  พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่   5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการอินเทอร์เน็ต
ตําบลพร้อมติดตั้ง
สัญญาณ WIFI ทั้งตําบล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์ 

เพื่อบริการให้เยาวชน
และประชาชนได้ศึกษา 
ค้นคว้าและได้รับข้อมูล 
ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น 

จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ 
WIFI ทั้งตําบล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 
ศูนย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชนมี
อินเทอร์เน็ตตําบลใช้ 
ในการเพิ่มความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วขึ้น 

กองแผน 
สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ ผู้นํา
ท้องถิ่นมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 

พนักงานเทศบาลและ 
ผู้นําท้องถิ่น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
นําความรู้ที่มาปรับใช้ใน
การทํางาน 

พนักงานเทศบาลและ 
ผู้นําท้องถิ่นมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ประชาชนจํานวน13
หมู่บ้านและการเผยแพร่
ข้อมูลมีหลายช่องทาง 

20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ60ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ได้มากขึ้น 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   6  พัฒนาการเมืองการบริหาร 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่   5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการฝึกอบรม/เพิ่ม
ศักยภาพ/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่
เกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย
และเรื่องอื่นๆที่เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชน ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชน 
พนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการไกล่
เกลี่ย ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการ
ไกล่เกล่ีย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นําความรู้ไปใช้ในการ
ทํางานในเรื่องกฏหมาย
ให้ดียิ่งขึ้น 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล 
คณะกรรมการไกล่
เกลี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายเพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

11 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อเผยแพร่การ
บริหารงานของ
เทศบาลและการ
บริการประชาชนด้าน
ต่างๆ 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบล
บ้านต๊ําได้รับทราบการ
ดําเนินงานของเทศบาล
และการบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับทราบ
การบริหารงานของ
เทศบาลได้ดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

12 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการอย่างมือ
อาชีพ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการเขียน
โครงการอย่างถูกต้อง 

พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และผู้นําปกครอง
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
นําความรู้ในเรื่องการ
เขียนโครงการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เขียนโครงการได้
ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2/1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น๊ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะพร้อมอาคารคัดแยก 
หมู่ 10 

เพื่อกําจัดขยะในหมู่บ้าน ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อม
อาคารคัดแยก 

    400,000 เตาเผาขยะพร้อม
อาคาร จํานวน 1 
หลัง 

ลดปริมาณขยะใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
สาธารณ 
สุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น๊ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ

บหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทางข้างบ้าน
นายเรือน ประชุมของ  หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

250,000     ถนน คสล.
จํานวน1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทางเข้าบ้าน 
นายไพชยันต์  สิงห์แก้ว หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

300,000     ถนน คสล.
จํานวน1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ข้างบ้าน 
นางกุ่น สุขจริง หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

250,000     ถนน คสล.
จํานวน1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ซอย 6 หมู่ 1 

 300,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมถมดินไหล่ทาง ซอยเข้า
บ้านนางบุญนาค มีแสงเพชร 
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 200,000    ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมถมดินไหล่ทางซอยข้าง
บ้านนางแก้วมูล  ถนัดเลื่อย  
หมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 80,000    ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นหอ
เจ้าพ่อแสนอินตา  หมู่ 1 

เพื่อช่วยชลอและ
กักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้นหอเจ้า
พ่อแสนอินตา  หมู่ 1 

 200,000    ซ่อมแซมฝายน้ํา
ล้น จํานวน 1 
จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
เปลี่ยน ท่อระบายน้ําหน้าสวน
นายสุริยา  อ้อยหอม หมู่ 1 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 
 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง/เปลี่ยน
ท่อระบายน้ําหน้าสวนนาย
สุริยา  อ้อยหอม หมู่ 1 

 100,000    ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/เปลี่ยน
ท่อระบายน้ํา 
จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองร่องก๊อดห้า  
หมู่ 1 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองร่อง
ก๊อดห้า  หมู่ 1 

 300,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

10 โครงการหินคลุกถนน
เพื่อการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนที่เป็น
หลุมเป็นบ่อใน
หมู่บ้านให้ดีขึ้น 

หินคลุกถนนเพื่อ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1 

 200,000    ถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 1 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด 
ซอย 3 หมู่ 1 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิด ซอย 3 หมู่ 1 

 200,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น นายถนอม  ค้าโค   
หมู่ 1 
 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น นาย
ถนอม  ค้าโค   
หมู่ 1 

  300,000   ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น นางจรรยา   
จันสา  หมู่ 1 
 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
นางจรรยา  จันสา  หมู่ 1 
 

  300,000   ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น นางนิตย์  สิงห์
แก้ว  หมู่ 1 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
นางนิตย์   สิงห์แก้ว  หมู่ 1 
 

  300,000   ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมถมดินไหล่
ทางซอยข้างป่าสุสานบ้าน
ห้วยเคียน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

   600,000  ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองห้วยเคียน หมู่ 1 

เพื่อป้องกั้นลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ขุดลอกลําเหมืองห้วยเคียน  
หมู่ 1 

   100,000  ลําเหมืองห้วย
เคียน หมู่ 1 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกหนอง
แฮด หมู่ 1 

เพื่อป้องกั้นลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ขุดลอกหนองแฮด หมู่ 1    100,000  ขุดลอกหนอง
แฮด หมู่ 1 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

   200,000  ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 
หมู่ 1 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

 
19 

โครงการก่อสร้างเมรุมาศ
ระบบไฟฟ้าป่าสุสาน 
 หมู่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน หมู่ 1 

    900,000 เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตา 

หมู่บ้านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไว้อุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

   500,000  ร้อยละ 90 มีน้ํา
สะอาดสําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําสะอาด
ไว้อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



-79- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

 
21 

โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
จํานวน 2 จุด หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 2 จุด 
1.ด้านข้างศาลาเอนกประสงค์   
ยาว 40 เมตร 
2. ด้านหลังบ้านนายอุทัย ถึงบ้าน
นายบุญชัย ยาว 50 เมตร 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 2 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

 
 
 
22 

โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
จํานวน 3 จุด หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 3 จุด 
1.ด้านหลังบ้าน นางนารี  
ยาว 50 เมตร 
2. หน้าบ้านนายมิตร 
 พิมสาร ยาว 40 เมตร 
3. ด้านข้างบ้านนายทศพร รัศม ี
ยาว 50 เมตร 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 3 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

 
 

23 

โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
จํานวน 3 จุด หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 3 จุด 
1. หลังศาลาเอนกประสงค ์
 ยาว 50 เมตร 
2. หลังบ้านนางมอญ-บ้านนางชฎา
รัตน์ ยาว 50 เมตร  
3. หลังบ้านนางสมบูรณ์ จิตร
ประไพ ยาว 50 เมตร 
 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 3 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 



-80- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสะพาน
กลางหมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
กลางหมู่บ้าน หมู่ 2 

 300,000    ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สะพานกลาง
หมู่บ้าน หมู่ 2 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
25 

โครงการขุดลอก
ร่องน้ําหน้าบ้านนาย
บรรจบ วงค์กา  
หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังใน
หมู่บ้านเวลาฝนตกหนัก
และน้ําป่าไหลหลาก 

ขุดลอกร่องน้ําหน้าบ้านนาย
บรรจบ วงค์กา ยาว 200 เมตร 
หมู่ 2 

 300,000    ขุดลอกร่องน้ําหน้า
บ้านนายบรรจบ 
วงค์กา  

มีการไหลของน้ําได้
รวดเร็วขึ้นและไม่เกิด
น้ําท่วมขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ฝายต้นม่วง หมู่ 2 

เพื่อช่วยชลอและกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายต้นม่วง หมู่ 2   300,000   ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
27 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ซ. 8 ซ.10 
 หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด  
ซ. 8 ซ.10   หมู่ 2 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 2 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งไฟ
กิ่งตามซอยและจุด
อับพร้อมสาย
ภายในหมู่บ้าน ม.2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟกิ่งตามซอยและจุด
อับพร้อมสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 2 

  300,000   ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง 
ดาดลําเหมืองหน้า
โรงเรียนบ้านต๊ํา
ดอนมูล หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้าง 
ดาดลําเหมืองหน้าโรงเรียน
บ้านต๊ําดอนมูล หมู่ 2 

 200,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

 



-81- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
ด้านหน้าอาคาร กทบ. 
หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด  
ด้านหน้าอาคาร กทบ. หมู่ 2 

   300,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อใช้กักเก็บ
ส่ิงของภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ 2 

   300,000  ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีอาคาร
สถานที่เก็บส่ิงของ 
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านต๊ําดอนมูลเป็นลาน
กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่ 
2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ออกกําลังของ
ประชาชน 

ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
บ้านต๊ําดอนมูลเป็นลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ 2 

   300,000  ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

อัตราการเจ็บป่วย
น้อยลง ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นด้านข้างร้านกุ้ง
เผาริมอิง  หมู่ 2 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นด้านข้างร้าน
กุ้งเผาริมอิง  หมู่ 2 

    300,000 ฝายน้ําล้น 
จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง 
ฝายก้ันลําน้ําแม่อิง หมู่ 
2 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นลําน้ําแม่อิง หมู่ 
2 

    300,000 ฝายน้ําล้น 
จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

   300,000  ร้อยละ 90 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ําสะอาด
ไว้อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



-82- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

36 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาดไว้
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 
หมู่ 3 

450,000     ร้อยละ 90 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ําสะอาด
ไว้อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
หลังบ้านนางวิลัย  
อิ่นแก้ว หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
หลังบ้านนายอิน
จันทร์ ใหญ่วงค ์
 หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
บริเวณรอบวัดต๊ําป่า
ลานหมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านหมู่ 3 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 

 150,000    ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 3 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

 
 
 



-83- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.การ
เกษตรข้างบ้านนาย
ทองมี  เกษรพันธ์ 
หมู่ 3 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

  150,000   ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
บ้านนายสุรพล มะลิ 
หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

   300,000  พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
บ้านนายสํารอง 
หอมหวาน หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

   300,000  พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงดาดลํา
เหมืองสายโบสถ์ 
หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ซ่อมแซมปรับปรุงดาดลําเหมือง
สายโบสถ์ หมู่ 3 

    200,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมขุด
เจาะและติดตั้ง
อุปกรณ์ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อุปโภค- บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
พร้อมขุดเจาะและติดตั้งอุปกรณ์ 
หมู่ 4 

800,000     ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ําสะอาด
สําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



-84- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
บ้านนายสุทัศน์  
ค้าโค  ถึงบ้าน 
นายสมพงษ์  
ใหญ่วงค์ หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
สูง 1.50  เมตร ยาว 1000 เมตร 
จุดที่ 1 ยาว 100   จุดที่ 6 ยาว 100 
จุดที่ 2 ยาว 100   จุดที่ 7 ยาว 100 
จุดที่ 3 ยาว 100    จุดที่ 8 ยาว 100 
จุดที่ 4 ยาว 100    จุดที่ 9 ยาว 100 
จุดที่ 5 ยาว 100    จุดที่ 10 ยาว 100 

800,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 10 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนาย
สุทัศน์  ค้าโค หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

480,000     ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิด  
กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

300,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง
ห้องเก็บของใน
หมู่บ้าน หมู่ 4  

เพื่อใช้กักเก็บ
ส่ิงของภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงห้องเก็บของ อาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 4 

300,000     ปรับปรุงห้องเก็บ
ของ อาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีอาคาร
สถานที่เก็บส่ิงของ 
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

150,000     ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



-85- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
ข้างฝายหมู่บ้าน  
1 จุด หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 8 เมตร หนา 2 เมตร 
 ลึก  2 เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนายสุทัศน์ 
ค้าโค หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนายบุญส่ง 
นามเมือง หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้าน 
นางจิ๋น ปุกถ้ํา หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้าน 
นายอุดม  ไชยยา 
หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

 
 



-86- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนายบัว ใจ
หลัก หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนางจีราพร 
ประชุมของ หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนาย
สมบูรณ์ เมืองซื่อ 
หมู่ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 หนา 0.15 เมตร ลึก  2 เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ข้าง
หอพักเย็นจิตร 
 หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

 150,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
บ้านนายโดด  หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

 150,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-87- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการติดต้ังไฟ
สาธารณะโดยแผงโซล่า
เซลหมู่บ้าน จํานวน 2 จุด 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟสาธารณะโดยแผงโซล่าเซล
หมู่บ้าน จํานวน 2 จุด 

  50,000   แผงโซล่าเซล 
จํานวน 2 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอก 
ระบายน้ําข้างถนนสาย 
1127 หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ขุดลอกระบายน้ําข้างถนนสาย 1127 
หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร 

  100,000   ขุดลอกข้างถนน
สาย 1127 

สามารถระบายทางน้ําได้
เร็วขึ้นปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านหมู่ 4 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 

  150,000   ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย  
หมู่ 4 

ประชาชนสามารถได้รับรู้
ข่าวสารได้ชัดเจน รวดเร็ว 
เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

64 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ หมู่บ้าน 
หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุด
เสียหายให้ดีคงเดิม 

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้าน 
หมู่ 4 

    80,000 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนที่มาใช้สถานที่
ได้รับความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างเมรุมาศ
ระบบไฟฟ้าป่าสุสาน  หมู่ 
2 3 4 

เพื่อให้หมู่บ้านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบไฟฟ้าป่าสุสาน 
หมู่ 2 3 4 

  900,000   เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตา 

หมู่บ้านมีที่ฌาปนกิจที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ําบ้านนายชูจิตร์ 
เพียรการ หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก  
1.5  เมตร ยาว 15 เมตร 
 

100,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ําบ้านนางศรี
แพร  
ตําหนักที่ หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก  
1.5  เมตร ยาว 30 เมตร 
 

300,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

 



-88- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 2 
บ้านนายพิเชษฐ์  
อ้อยบํารุง พร้อมถม
ดินไหล่ทาง  หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

150,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาง
สุกัญญา  อิงอร 
พร้อมถมดินไหล่
ทาง  หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

150,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน ช่วงที่ 1 
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิด  
ช่วงที่ 1 เริ่มที่อ่านหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน ส้ินสุด สะพาน ซอย 2 ท่อ
ระบายน้ําขนาด 8 ” บ่อพัก 2 จุด ลึก 
0.40 เมตร ยาว 70 เมตร 

200,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน ช่วงที่ 2 
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 
 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิด  
ช่วงที่ 2 เริ่มหน้าบ้านนายประชล 
รวดเร็ว  ส้ินสุด หน้าบ้านนาย
ประเสริฐ  กันทะไชย ท่อระบายน้ํา
ขนาด 8 ” บ่อพัก 2 จุด ลึก 0.40 
เมตร ยาว 70 เมตร 

200,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



-89- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

72 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น(สายต๊ําเหล่า)  
หลังบ้าน อ.สมควร 
ดวงใจ หมู่ 5 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น (สายต๊ํา
เหล่า) หลังบ้าน อ.สมควร 
ดวงใจ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 
เมตร ลึก 2.50 เมตร หมู่ 5 

500,000     ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงฝาย
กั้นน้ําสายทุ่งหลวง
หน้าสวน นายวันชัย 
อินยศ หมู่ 5 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ปรับปรุงฝายก้ันน้ําสายทุ่งหลวง
หน้าสวน นายวันชัย อินยศ หมู่ 
5กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
 ลึก 1.50 เมตร  หมู่ 5 

 200,000    ฝายน้ําล้น 
จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการจัดซื้อท่อ
ระบายน้ําบ้านนาย
สมพงษ์ ประชุมของ
และนายอุดม สมวัน 
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

ท่อระบายน้ําขนาด 8 ”  
บ่อพัก 3 จุด  ยาว 50 เมตร 

 150,000    ท่อระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา บ้านนาง
สวนเหมี้ยงหอม และ
บ้านนางดี รักไร่ หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํากว้าง 0.45 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร 

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา บ้านนาย
ศิริพงษ์ โพธิคํา 
 หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

ท่อระบายน้ําขนาด 8 ” บ่อพัก 1 
จุด  ยาว 100 เมตร 

 280,000    ท่อระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



-90- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

77 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
กลางบ้านช่วงบ้าน
นายไว ไชยา ถึง
บ้านนายศรีทน 
รวดเร็ว หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสาย
กลางบ้านช่วงบ้านนายไว ไชยา ถึง
บ้านนายศรีทน รวดเร็ว กว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 300 เมตร 
หมู่ 5 

 600,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
ทุ่งธาตุ หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่งธาตุ 
กว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 
300 เมตร หมู่ 5 

  600,000   ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
หลวง พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

  600,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั้งไฟ
กิ่งภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไป-มาใน
เวลากลางคืนได้รับ
ความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน 
 จํานวน 100 จุด 

  500,000   ไฟกิ่ง จํานวน 100 
จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้านทุกซอย  
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

   300,000  ถนน ลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



-91- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

82 โครงการปรับปรุงขยาย
สะพานในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   300,000  สะพาน 
จํานวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายลําน้ําแม่ต๊ํา 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
เก่าที่ชํารุดทรุด
โทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย  
จํานวน 6 ฝาย 

   400,000  ฝาย จํานวน 6 ฝาย สามารถกักเก็บน้ําไว้
ใช้ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําด้วยระบพลังงานไฟฟ้า
ลําน้ําแม่อิง-สู่ลําน้ําแม่ต๊ํา 
- ฝายบ้านนายพรพิทักษ์ 
เหมี้ยงหอม หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดู
แล้ง 

ท่อส่งน้ําขนาด 12 ”    500,000  เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน้ําใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดู
แล้ง 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพียงพอในการทํา
เกษตรช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรบ้าน
นายสงวน กองวงค์-นาย
จิตต์ ท้าวงาน หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

    400,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทุ่งหลวง หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

    900,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 



-92- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายฮ่อง
ขี้ลิ้น หมู่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

    700,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 
หมู่ 5 

    500,000 ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านใหม่ หมู่ 5 

 150,000    ปรับปรุงเครื่อง
กระจายเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

90 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 
ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ ยาว 3500 เมตร หมู่ 6 

350,000     ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

91 โครงการรางระบาย
น้ําถนนต๊ําม่อน-
บ้านห้วยทรายคํา 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 0.45 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 200 เมตร 

 550,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 8 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

700,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



-93- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
บ้านนายพล อ้อยมูล 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ยาว 200 เมตร 
 

500,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้น
น้ําหน้าฝายประชา
อาสา หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ยาว 200 เมตร 
 

500,000     พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

95 โครงการรางระบาย
ซอยข้างวัดต๊ําม่อน-
ถนนสาย 1127 –
เทศบาล-บ้าน 
นายกริช นามบ้าน 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 80 ซม.  ยาว 
300 เมตร 

 840,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ําล้นฝาย
ประชาอาสา  หมู่ 6 
 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
เก่าที่ชํารุดทรุด
โทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายประชาอาสา 
 

 500,000    ฝาย จํานวน 1 ฝาย สามารถกักเก็บน้ําไว้
ใช้ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง
รางระบายซอย 5 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขังในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 80 ซม.  ยาว 
300 เมตร 

 840,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



-94- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

98 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 6 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 

   200,000  ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 6 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

99 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายท่อ
ล้อ หมู่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายท่อล้อ หมู่ 6 

  300,000   ถนนหินคลุก จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
 ซอยท่าล้อ หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

รางระบายน้ํา กว้าง 80 ซม.  ยาว 
200 เมตร 

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หน้า
โบสถ์เชื่อมซอย 5 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.หน้าโบสถ์
เชื่อมซอย 5 หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   500,000  ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ถมดินไหล่ทางสาย
ทุ่งกลอง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 800,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

103 โครงการจัดซื้อถัง
กรองน้ําประปา
หมู่บ้านพร้อมถังใส่ 
หมู่ 7 

เพื่อไว้กักเก็บน้ําในการ
อุปโภค-บริโภค  

จัดซื้อถังกรองน้ําประปา
หมู่บ้านพร้อมถังใส่  

 500,000    ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําไว้ใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ประชาชนได้ใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



-95- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

104 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์ หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์ หมู่ 7 

600,000     บ่อบาดาล 
จํานวน 1 จุด 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นๆ 
105 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งกลอง

และฝายทุ่งมะโหก  
หมู่ 7 

เพื่อซ่อมแซมฝายเก่า
ที่ชํารุดทรุดโทรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายทุ่งกลองและฝาย
ทุ่งมะโหก หมู่ 7 
 

  500,000   ฝาย จํานวน 2 ฝาย สามารถกักเก็บน้ําไว้
ใช้ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิดหน้าบ้านแม่น้อย-
บ้านแม่สุข  
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 
.40 เมตร 
  ยาว 300 เมตร 

   600,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิดหน้าบ้านแม่ใหม่-
นายเทา หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 
.40 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

   700,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิดซอย 8-ซอย 5 
(ซอยใน) หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 
.40 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

   800,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/
กั้นน้ํา หลังบ้านนางบรม 
ประชุมของ และหน้าบ้านนาย
มอย ธรรมไชย หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/
กั้นน้ํา 
 

   800,000  พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 



-96- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

110 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
หน้าบ้านดาว-บ้าน
เจี๊ยบ หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา กว้าง .40 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

   500,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

111 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนซอยบ้าน 
โกชัน-ฝายต้น
ตะเคียนคู่ หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนซอยบ้านโกชัน-ฝาย
ต้นตะเคียนคู่ กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

    500,000 ถนน จํานวน 1  สาย ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

112 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายทุ่งโล๊ะซอย
สวนป้าลัง-ซอยบ้าน
ปลา หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายทุ่งโล๊ะซอย
สวนป้าลัง-ซอยบ้านปลา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 
เมตร หมู่ 7 

    800,000 ถนน จํานวน 1  สาย ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

113 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายอ่างทุ่ง
กลอง-ทุ่งใน หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายอ่างทุ่งกลอง-
ทุ่งใน กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1000 เมตร หมู่ 7 

    800,000 ถนน จํานวน 1  สาย ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหน้า
วัดและหลังวัด หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

800,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-97- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหอ
ชาวบ้าน ซอย 8 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

600,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.  ข้ามไป
หอเจ้าบ้าน ซอย 8 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร 600,000     สะพาน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองสายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่ง
ยาว กว้าง 5 เมตร ลึก 2.5 
เมตร ยาว 1200 เมตร  

600,000     ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.การเกษตร
สายรองหน้าบ้านลุง
พันธุ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

900,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นห้วยวัดแง่ซ้ายที่
ทางข้ามน้ําต้นเติม 
 หมู่ 8 

เพื่อช่วยชลอและกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยวัดแง่
ซ้ายที่ทางข้ามน้ําต้นเติม  

600,000     ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

120 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายทุ่งยาว หมู่ 8 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกหน้าฝายทุ่งยาว หมู่ 8  500,000    สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



-98- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

121 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. สายแง่
ซ้ายจุดที่ 1 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 7 เมตร ยาว 6  เมตร  500,000    สะพาน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. สายแง่
ซ้ายจุดที่ 2  หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 6  เมตร  500,000    สะพาน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองหลวง หมู่ 8 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลวง 
กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 700 เมตร  

 500,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหาดกุด หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 500,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 6  
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 100,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายที่ 2 
หลังโรงเรียนเช่ือมต่อ
ต๊ําพระแล หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

 800,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายข้างป่า
สุสาน หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  400,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-99- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  500,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยกสายที่ 
2 หลังโรงเรียนเช่ือม
ตําบลท่าจําปี หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  400,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่งยาว 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  500,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายห้วย
วัดแง่ซ้าย หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  500,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหน้า
วัดไปถึงถนนสายที่ 2 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  300,000   ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 7  
เข้าหอชาวบ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

   400,000  ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



-100- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

134 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ซอย 7 
เข้าหอชาวบ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 6  เมตร 

   500,000  สะพาน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
ใหม่ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 6  เมตร 

   500,000  ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นแบ่งน้ําทุ่งใน 
หมู่ 9 

เพื่อช่วยชลอและกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น แบ่งน้ําทุ่ง
ใน กว้าง 14 เมตร สูง 3 เมตร 

500,000     ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําเพื่อการเกษตร 
หมู่ 9 

เพื่อไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตร  

ก่อสร้างถังเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร  

500,000     เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน้ําไว้ใช้เพียงพอ
ต่อการในทํา
การเกษตร 

เกษตรกรได้ใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทางเข้าป่า
ชุมชน หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 450  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กอง
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นช่าง 

139 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนเพื่อการเกษตร
สายทุ่งจกปก หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนเพื่อการเกษตรสาย
ทุ่งจกปก หมู่ 9 

200,000     ถนนหินคลุก จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



-101- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

140 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
นอก หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 590  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ํา
สายหล่ายก่ิว หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5  เมตร 

300,000     สะพาน คสล. 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายซอย 1 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 159  เมตร 

100,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมต่อ
ซอย 9 (บ้านนาย
เปลี่ยน) หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 50  เมตร 

 150,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ําข้าง
โรงเรียน หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา  ยาว 95 เมตร  100,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ําหน้า
โรงเรียน หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา  ยาว 270 เมตร  300,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



-102- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

146 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
 ซอย 5 ถึงซอย 7  
สายบนสายป่าใช้สอย 
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยซอย 5 ถึงซอย 7  
สายบนสายป่าใช้สอย 
 กว้าง 5 เมตร ยาว 960  เมตร 

 100,000    ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

147 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายจําบอน  
หมู่ 9 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนหินคลุก  กว้าง 5 
เมตร  ยาว 1700  เมตร 

 250,000    ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

148 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายล่าง) หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายล่าง) หมู่ 9  กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 250  เมตร 

 150,000    ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

149 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายบน) หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายทุ่งก๊อด 
(สายบน) หมู่ 9 กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1140  เมตร 

 500,000    ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

150 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายหลิ่งต้นเปา 
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายหลิ่งต้นเปา  
กว้าง 5 เมตร ยาว 783  เมตร 

  100,000   ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



-103- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

151 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนเข้าป่าชุมชนสาย
บน หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนเข้าป่าชุมชนสาย
บน  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1000  เมตร 

  150,000   ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

152 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายเข้าป่าชุมชน
สายล่าง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายเข้าป่าชุมชน
สายล่าง หมู่ 9  กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1600  เมตร 

  200,000   ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
ห้วยปลาก้ัง หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
ห้วยปลาก้ัง 
 

   800,000  พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

154 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายหล่ายกิ่ว  
หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายหล่ายก่ิว  
หมู่ 9 กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1070  เมตร 

   100,000  ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองทุ่งนอก  
หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลวง 
กว้าง 1.5 เมตร  ยาว 570 เมตร  

   200,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองทุ่งบน หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลวง 
กว้าง 1 เมตร  ยาว 210 เมตร  

   100,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองสายป่า
ชุมชน หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลวง 
กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 650 
เมตร  

   200,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 



-104- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

158 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองสายทุ่งโฮ่ง 
 หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลวง 
กว้าง 70 ซม.  ยาว 720 เมตร  

    300,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

159 โครงการจัดซื้อท่อ
ประปาเพื่อการเกษตร
สายหล่ายก่ิว หมู่ 9 

เพื่อกระจายน้ําให้กับ
เกษตรกร 

ท่อประปาเพื่อการเกษตร
สายหล่ายก่ิว 

    50,000 ท่อประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ 9 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

160 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

    50,000 ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ 9 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

161 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
สามแยกพ่อแอ๊ด หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด  ยาว 500 เมตร 

   300,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

162 โครงการจัดซื้อหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยถนน
สายหนองก้อง หมู่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายหนองก้อง หมู่ 
9 กว้าง 5 เมตร ยาว 1000  เมตร 

   300,000  ถนนหินคลุก 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
ซอย 7 เส้นบนหน้าวัด-
บ้านขอดหลังวัด หมู่ 9 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด  ยาว 500 เมตร 

   300,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 



-105- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

164 โครงการก่อสร้างเมรุ
มาศระบบไฟฟ้าป่า
สุสาน  หมู่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน หมู่ 9 

    900,000 เมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตา 

หมู่บ้านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน/พร้อมศูนย์พัก
สินค้า หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้ 

ก่อสร้างตลาดชุมชน/พร้อม
ศูนย์พักสินค้า หมู่ 9 

    300,000 ตลาดชุมชน  
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยต้นมะค่า หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 210  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ปากทางเข้า
หมู่บ้านโป่งขามพร้อม
วางท่อส่งน้ํา หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ขยายถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนายปุ่ย พร้อม
รางน้ํา หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 108  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4(น้องเบลล์)  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 140  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

170 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
พลังงานโซล่าเซล ม.10 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ํา
ไว้ใช้ในการเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพลังงานโซล่าเซล 
ม.10 

200,000     ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จํานวน 1 บ่อ 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



-106- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

171 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เชื่อมซอย 1 เชื่อม
ถนนหน้าพระธาตุ  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 550  เมตร 

500,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยรอบสระเก็บ
น้ําไปบ้านลุงน้อย หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 550  เมตร 

 500,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังพร้อมบดอัดหิน
คลุก หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1000  เมตร 

 500,000    ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนางมวย  
 หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร 
 ยาว 23  เมตร 

 100,000  
 
 

  ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนางบุ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 
 

ถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร 
 ยาว 43  เมตร 

 100,000    ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



-107- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

176 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลประปาหมู่บ้าน
เพื่ออุปโภค-บริโภค  
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อุปโภค- บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา
หมู่บ้านเพื่ออุปโภค-บริโภค 

 800,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ําสะอาด
สําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

177 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้ครบทุกหลังคาใน
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุก
หลังคาในหมู่ที่ 10 

  400,000   ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตพื้นที ่
 ม.10 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

178 โครงการขุดลอกลําห้วย
โป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําห้วยโป่งขาม   200,000   สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

179 โครงการขุดลอกลําห้วย
บ่อส้มก๊อดละโว้ หมู่ 10 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําห้วยบ่อส้มก๊อด
ละโว้ 

  200,000   สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

180 โครงการขุดสระกักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตร หมู่ 
10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร 

  300,000   เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างฝาย
ซอยลําห้วยโป่งขาม-
ห้วยบ่อส้ม หมู่ 10 

เพื่อช่วยชลอและกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

ก่อสร้างฝายซอยลําห้วยโป่ง
ขาม-ห้วยบ่อส้ม 

  300,000   ฝายน้ําล้น 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

182 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองทุ่งนายป๋า 
หมู่ 10 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองทุ่งนาย
ป๋า 
 

  300,000   ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 



-108- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

183 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดหินคลุกสาย
ร่องเต๋ย หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนนลูกรังบดอัดหินคลุกสาย
ร่องเต๋ย 

   500,000  ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

184 โครงการขุดสระกักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตรห้วย
บ่อส้ม หมู่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

ขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตรห้วยบ่อส้ม 

    300,000 เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

185 โครงการปรับปรุง
เครื่องขยายเสียงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

เครื่องขยายเสียงภายใน
หมู่บ้าน 

300,000     เครื่องกระจายเสียง
ตามสายจํานวน 1 
ชุด 

ประชาชนสามารถได้
รับรู้ข่าวสารได้ชัดเจน 
รวดเร็ว เพิ่มยิ่งขึ้น 

กองแผน 

186 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ําใต้ดิน หมู่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้ตลอด 

ธนาคารน้ําใต้ดิน หมู่ 11 100,000     ธนาคารน้ําใต้ดิน
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ตลอดทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําพร้อมฝาปิด
สาย 1 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
สาย 1 
 

500,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

188 โครงการซ่อมแซมถนน
สายการเกษตรห้วยปู
หมู่ 11 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร
ห้วยป ู

200,000     ถนนสายห้วยปู
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

189 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 11 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์หมู่บ้าน 

350,000     ปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้น้ําอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 



-109- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

190 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ําสาย 3 กันน้ํา
หลาก หมู่ 11 

เพื่อช่วยชลอและ
ป้องกันน้ําไหลหลาก 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําสาย 3 
กันน้ําหลาก 

200,000     ฝายชลอน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองฝายทุ่งกลอง 
หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองฝายทุ่ง
กลอง  

 300,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

192 โครงการต่อเติมอาคาร
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อกักเก็บส่ิงของ
ภายในหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารกลุ่มแม่บ้าน  300,000    ต่อเติมอาคารเก็บ
ของหมู่ 11 

หมู่บ้านที่สถานที่กัก
เก็บของและพ้ืนที่มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างลาน
พักผลผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อไว้ตากผลผลิต
ทางการเกษตร
หมู่บ้าน 
 
 

ก่อสร้างลานพักผลผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

 300,000    ลานพักผลผลิตทาง
การเกษตร จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

194 โครงการติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัย 

ไฟกิ่งในหมู่บ้าน   200,000    ติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน หมู่ 11 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

195 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ใช้สถานที่ได้รับความ
สะดวกสบาบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

 300,000    ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 
จํานวน 1 หลัง 

ศาลาประชาคมได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



-110- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

196 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําจากบ้านเสริม
สวยเดือน ถึงฝาย
พระราชดําริ หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
สาย 1 
 

 300,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

197 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองฝายราชดําริ 
หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองฝายราช
ดําร ิ 

 300,000    ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

198 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ําใช้
อุปโภค- บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ 

800,000     ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จํานวน 1 จุด 
 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

199 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 300,000     ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
ซอย 4 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด 
ซอย 4 
 

300,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

201 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
ซอย 3 หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด 
ซอย 4 
 

300,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

202 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําข้างบ้าน
นายประหยัด ประจวบ 
หมู่ 11 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
ข้างบ้านนายประหยัด 
ประจวบ 

   800,000  พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 



-111- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

203 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสันป่าเหียง 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่า
เหียง 

 600,000    ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําหน้าบ้านพ่อ
ผัด ถึงหน้าบ้านนาง
จันทร์เพ็ญ  หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด  
หน้าบ้านพ่อผัด ถึงหน้าบ้าน
นางจันทร์เพ็ญ   

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําหน้าศาลา
เอนกประสงค์ถึงหน้า
บ้านลุงหน้อย  หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด  
น้ําหน้าศาลาเอนกประสงค์ถึง
หน้าบ้านลุงหน้อย 

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้ํา/กั้นดินลําน้ํา
แม่ต๊ํา หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา/กั้นดินลํา
น้ําแม่ต๊ํา 

 300,000    พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายหลังบ้านถึงหน้า
โรงเหล้า หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสายหลังบ้าน
ถึงหน้าโรงเหล้า  

 500,000    ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการเกิด 
อุบัติตุลดลง 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังบ้าน  
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
บ้าน 

  500,000   ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



-112- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

209 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําแยกบ้านลุง
ผล หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด  
แยกบ้านลุงผล 

  500,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

210 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองสายสันป่า
เหียง หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมือง สายสัน
ป่าเหียง 

   500,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองต๊ําม่อน
เชื่อมต่อต๊ําเหล่า หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองต๊ําม่อน
เชื่อมต่อต๊ําเหล่า 

   500,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

212 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายการเกษตร
เชื่อมสหกรณ์และสาย
หลังบ้าน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย
การเกษตรเช่ือมสหกรณ์และ
สายหลังบ้าน 

    500,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการเกิด 
อุบัติตุลดลง 

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองสายกลางเชื่อม
โรงเรียนพะเยา 
ประสาทธวิทย์ หมู่ 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสาย
กลางเชื่อมโรงเรียนพะเยา 
ประสาทธวิทย ์

    500,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

 
 
 
 



-113- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

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

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรหมู่ 13 เชื่อมต่อหมู่ 
1 และ 
 หมู่ 10 หมู่ 13 

900,000     ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1 เชื่อมต่อ
ตําบลบ้านต๋อม หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 
เชื่อมต่อตําบลบ้านต๋อม 

700,000     ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูหน้าบ้าน
นายเพิ่มลงสระ
สาธารณะ หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ําตัวยู
หน้าบ้านนายเพิ่มลงสระ
สาธารณะ 

500,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

217 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝา
ปิด ซอย 1 หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝาปิด 
ซอย 1 

500,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝา
ปิด ซอย 3 หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝาปิด 
ซอย 3 

500,000     รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

219 โครงการขยายเขต
ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ 13 ถึง หมู่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ําใช้
การอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค 

 900,000    ระบบประปา ประชาชนมีน้ําใช้การ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



-114- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

220 โครงการขุดลอกร่องน้ํา
บ่อโชค หมู่ 13 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกร่องน้ําบ่อโชค  300,000    ขุดลอกร่องน้ําบ่อ
โชค จํานวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝา
ปิด หน้าบ้านนายทองมี 
ศรีวงค์ หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝาปิด 
หน้าบ้านนายทองมี ศรีวงค์ 

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

222 โครงการวางท่อระบาย
น้ําซอย 2 หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

วางท่อระบายน้ําซอย 2  100,000    วางท่อระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝา
ปิด ซอย 4 หมู่ 13 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ําตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย 4 

 500,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

224 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ํา
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ว 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

 500,000    เกษตรกรร้อยละ 80 
มีน้ําไว้ในใช้ในการ
การเกษตรมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

225 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
ท่าเรือ หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาในเวลา
กลางคืนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านท่าเรือ 

    500,000 ประชาชนร้อยละ 
90 มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการเกิด 
อุบัติตุลดลง 

กองช่าง 

 
 



-115- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

226 โครงการวางท่อลอด
เหลี่ยมซอย 3 หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

วางท่อลอดเหลี่ยมซอย 3  300,000    วางท่อลอดเหลี่ยม 
ซอย 3 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

227 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรหน้า
บ้านนางสุพิน เชื่อมต่อ 
หมู่ 1 หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรหน้าบ้านนาง
สุพิน เชื่อมต่อ หมู่ 1 

  900,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสวนตาจันทร์ 
หมู่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
 

    500,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ําบ่อโชค หมู่ 13 

เพื่อช่วยชลอและกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ําบ่อโชค 
กว้าง 5 เมตร 

    300,000 ฝายก้ันน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้างเมรุ
มาศระบบไฟฟ้าป่า
สุสาน หมู่ 13 

เพื่อให้หมู่บ้านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน หมู่ 13 

    900,000 เมรุมาศระบบไฟฟ้า
ป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตา 

หมู่บ้านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

231 โครงการจัดทํา
สวนสาธารณะหมู่บ้าน 
หมู่ 13 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
ของประชาชน 

จัดทําสวนสาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ 13 

    500,000 สวนสาธารณะ 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

232 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา ในเวลากลางคืน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได้รับการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



-116- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น๊ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 4 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

 
 



-117- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 10 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 12 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 

เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80  
จะได้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ้านต๊ํามี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง 
ร่องแหลงจากพะเยาลากูน -
บ้านต๊ําป่าลาน  หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

เทดาดลําเหมืองร่อง
แหลงจากพะเยาลากูน 
–บ้านต๊ําป่าลาน 
 ยาว 100 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

2 โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง
ตามแนวถนนสาย 1127 ทางทิศ
เหนือตลอดแนว หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
ตามแนวถนนสาย 
1127 ทางทิศเหนือ
ตลอดแนว หมู่ 2 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ว 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จํานวน 1 จุด 

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
    

 



-119- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

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

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
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. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางตลอด
สาย  หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาปิด 
ถนนสายกลาง
ตลอดสาย  ยาว 800 
เมตร หมู่ 2 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

6 โครงการก่อสร้างเมรุมาศ  
หมู่ 2 3 4 

เพื่อให้หมู่บ้านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างเมรุมาศ หมู่ 
2 3 4 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เมรุมาศระบบ
ไฟฟ้าป่าสุสาน 
จํานวน 1 จุด 
 

หมู่บ้านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

7 โครงการถนน คสล.สาย
การเกษตรหมู่ 3 บ้านต๊ําป่าลาน
ตําบลบ้านต๊ํา เชื่อมหมู่ที่ 10 ร่อง
ไผ ตําบลบ้านต๋อม  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-120- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ําลําน้ําแม่ต๊ํา ช่วง
ที่ 1 หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้น
น้ํา ช่วงที่ 1 เริ่มฝายบ้าน
นางพัชราพร ประชุม
ของ ส้ินสุดฝายบ้านนาย
พรพิทักษ์ เหมี้ยงหอม 
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หมู่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

9 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง 
ไฟแดงสี่แยกบ้านต๊ําน้ํา
ล้อม หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

ติดตั้ง/ปรับปรุง ไฟแดง
ส่ีแยกบ้านต๊ําน้ําล้อม 
จํานวน 4 จุด หมู่ 5 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ติดตั้ง/ปรับปรุง 
ไฟแดงสี่แยก
บ้านต๊ําน้ําล้อม 
จํานวน 4 จุด 

การเกิดอุบัติเหตุลดลง แขวงการ
ทาง/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

10 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ําลําน้ําแม่ต๊ํา ช่วง
ที่ 2 หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้น
น้ํา ช่วงที่ 2 เริ่มฝายบ้าน
นายพรพิทักษ์ เหมี้ยง
หอม ส้ินสุดฝายบ้าน
นางสมหมาย ค้าโค
กว้าง 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 พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

แขวงการ
ทาง/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-121- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
ลําน้ําแม่ต๊ํา ช่วงที่ 3  
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา ช่วงที่ 3 
เริ่มฝายบ้านนายกําพล ดุจกร ส้ินสุด
ฝายบ้านนางเขี้ยว ใจลา กว้าง 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 พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

12 โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา
ลําน้ําแม่ต๊ํา ช่วงที่ 4  
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย  

ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ํา ช่วงที่ 4 
เริ่มฝายบ้านนายหลาน  ใจลา 
ส้ินสุดฝายทุ่งโทก กว้าง 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 พนังกั้นดิน/กั้นน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

13 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองหลัง
บ้าน หมู่ 4 เชื่อม 
หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองหลังบ้าน  
หมู่ 4 เชื่อม กว้าง 1.50 เมตร 
 ยาว 1000 เมตร หมู่ 5 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

14 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
ทุ่งมะโหก หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่งมะ
โหก กว้าง 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 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

15 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
ทุ่งหลวง หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่งหลวง 
กว้าง 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 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-122- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
โทก หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่งธาตุ 
กว้าง 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 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

17 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา ซอย 5 
หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในหมู่บ้าน 
 

รางระบายน้ํา กว้าง 80 ซม.  
ยาว 500 เมตร 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

18 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองทุ่งมะ
โหก หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมือง กว้าง 2 เมตร 
ยาว 3.50 กม. 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสายบ้าน 
หล่ายท่าถึงบ้านพ่อ
อาจารย์หนานต๊ะ 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร  

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทางสายทุ่งใน
ซอยปลานิลทอง 
หมู่ 7  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2000 
เมตร  

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-123- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสาย
การเกษตรทุ่งนอก-
หนองปึ๋ง หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายการเกษตรทุ่งนอก-
หนองปึ๋ง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1900 เมตร  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน  จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

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

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

23 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวอร์ด
ถนนสายบ้านห่าง 
บ้านทุ่ง(ข้างบ้าน
ผู้ช่วยนัย ) หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างบล็อคคอนเวอร์ดถนน
สายบ้านห่าง บ้านทุ่ง 
(ข้างบ้านผู้ช่วยนัย ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

24 โครงการก่อสร้าง 
ดาดลําเหมืองทุ่ง
แพะ หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสายทุ่ง
แพะ กว้าง 1 เมตร  ยาว 700 
เมตร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ถมดินไหล่ทางสาย
บ่อดินดําเช่ือม
ตําบลท่าจําปี หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-124- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการก่อสร้าง 
ดาดลําเหมืองสาย
หนองปึ๋ง หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสาย
หนองปึ๋ง กว้าง 1 เมตร 
  ยาว 800 เมตร  

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

27 โครงการก่อสร้าง
ดาดลําเหมืองสาย
สันกลาง ถึง ร.ร.
พะเยาประสาทวิทย์ 
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสาย
หนองปึ๋ง กว้าง .80  เมตร   
ยาว 800 เมตร  

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
ถมดินไหล่ทาง  
ซอยบ้านแม่น้อย 
นายแสวง ซอยบ้าน
นายสุทัศน์ บ้านนาง
หล่อง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จํานวน 4  สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

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

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 900 เมตร 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1  สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-125- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสาย
การเกษตรทุ่งบน 
หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายการเกษตรทุ่งบน กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน จํานวน 1  
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

31 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนสายทุ่ง
กลองหน้าบ้าน
โสภณ-ก้นอ่างทุ่ง
กลอง หมู่ 7 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
คลุกถนนสายการเกษตรทุ่งบน 
กว้าง 4  เมตร ยาว 1000 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน จํานวน 1  
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

32 โครงการประปา
ภูเขาพร้อมอุปกรณ์
ห้วยวัดแง่ซ้าย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ประปาภูเขาพร้อมอุปกรณ์ห้วยวัด
แง่ซ้าย หมู่ 7 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างทั่วถึง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 7 
เชื่อมตําบลท่าจําปี 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 752 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,760 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลน 
 
 

2,180,800 2,180,800 2,180,800 2,180,800 2,180,800 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-126- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
เศรษฐกิจ หมู่ที่ 7  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

5,532,800 5,532,800 5,532,800 5,532,800 5,532,800 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านห่างบ้านทุ่ง  
หมู่ 7 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

3,681,600 3,681,600 3,681,600 3,681,600 3,681,600 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

36 โครงการเดินระบบ
ท่อส่งน้ํา PESE อ่าง
ทุ่งกลอง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ํา
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 

เดินระบบท่อส่งน้ํา PESE อ่าง
ทุ่งกลอง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกษตรกรร้อยละ 
80 มีน้ําไว้ใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ําไว้ใช้
เพียงพอต่อการทํา
การเกษตรมากขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระหว่างหมู่ที่ 8 
บ้านต๊ํากลางเช่ือม
ตําบลท่าจําปี  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านต๊ํากลางเช่ือมตําบล
ท่าจําป ี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน จํานวน 1  
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-127- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตรถนนไป
ด่านไฟป่า เชื่อม
ตําบลแม่ปืม 
หมู่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 1200  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเข้า
หมู่บ้านก๊อดละโว้
ไปวัดป่าโป่งขาม 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1700  เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
ถนนป่าแดง อ่าง
เก็บน้ําห้วยบงไปวัด
ป่าโป่งขาม หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 2000  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางถนน
เชื่อมหมู่ที่ 1 เชื่อม 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1200  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-128- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

42 โครงการจัดซื้อหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยถนนลูกรังบด
อัดถนนการเกษตร
เส้น 1 2 3 4 5 
ทุกเส้นในเขต 
หมู่ 10 
 
 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสายการเกษตรทุ่งบน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน จํานวน 1  
สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
ด่านไฟป่าไปเช่ือม
ถนนป่าแดง-ห้วยบง 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 1800  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

44 โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ําขนาด
กลางในพื้นที่ป่า
ชุมชน หมู่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
บริโภคในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
ในพื้นที่ป่าชุมชน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อ่างเก็บน้ํา 1 แห่ง หมู่บ้านมีน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 
 
 



-129- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 3 4 
เชื่อมระหว่างตําบล
บ้านต๊ํา และตําบล
บ้านต๋อมพร้อมลาน
พักผลิตทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3000 เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

46 โครงการก่อสร้าง
อาคารแปรรูป
ผลผลิตสินค้าทาง
การเกษตร หมู่ 11 

เพื่อแปรรูปผลผลิต
สินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิต
สินค้าทางการเกษตร หมู่ 11 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคาร 1 หลัง ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

เกษตร/
อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

47 โครงการ คสล.เพื่อ
การเกษตร หมู่ 12 
ตําบลบ้านต๊ํา เชื่อม
ตําบล 
ท่าจําปี  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 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. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถ่ายสินค้า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหมู่ 
12 บ้านต๊ําม่อน
ตําบลบ้านต๊ํา เชื่อม
ตําบลท่าจําปีสาย
บ้านต๊ําเหล่า  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 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 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-130- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

49 โครงการ คสล.เพื่อ
การเกษตร ถนนสาย
สันกลางตําบลบ้านต๊ํา 
เชื่อมตําบลท่าจําปี 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 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. จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถ่ายสินค้า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อสายบ้านนางสุพิน 
จันทร์ใจ  
หมู่ที่ 13  

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จํานวน 2 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
นางสุภาภรณ์ กันทะ
เตียน หมู่ 13  

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1490 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,960 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จํานวน 3 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 
เชื่อม หมู่ที่ 10 ตําบล
บ้านต๊ํา  

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการขนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1590 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางและ
งานวางท่อคอนกรีตขนาด 0.40 
เมตร จํานวน 3 จุดรายละเอียดตาม
แบบแปลน 

3,503,000 3,503,000 3,503,000 3,503,000 3,503,000 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตรเร็ว
ขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 



-131- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

3,715,400 3,715,400 3,715,400 3,715,400 3,715,400 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 3 
จุดเริ่มต้นหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต๊ําพระแลถึง
ซอย 20 หมู่ที่ 11 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,018 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,072 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

2,233,300 2,233,300 2,233,300 2,233,300 2,233,300 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายสัน
จกปกเช่ือมสายทุ่ง
แฟน หมู่ที่ 9  

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

4,381,400 4,381,400 4,381,400 4,381,400 4,381,400 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

56 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทางหลวง
ท้องถิ่นสายบ้านต๊ํา
กลาง-บ้านต๊ําใน 
หมู่ที่ 8,9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรและการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 
1758 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 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 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 



-132- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 13 
เชื่อมหมู่ที่ 1  
ต.บ้านต๊ํา 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,016 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,240 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน 

2,459,200 2,459,200 2,459,200 2,459,200 2,459,200 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 10 
ต.บ้านต๊ํา เชื่อม
ตําบลแม่ปืม 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 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. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
จุดเริ่มต้นบ้านนาย
อุดม พิทักษ์รัต
นพงศ์ ถึงบ้านนาย
อดุลย์ อ้อยหวาน 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรและการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

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

7,075,500 7,075,500 7,075,500 7,075,500 7,075,500 ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยและการขน
ถ่ายสินค้าการเกษตร
เร็วขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

60 โครงการขุดลอก
อ่างห้วยเฮือก 
 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 

พื้นที่ขุดลอกอ่างห้วยเฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่
มากขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 



-133- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 1127 บ้าน
ท่าเรือ-น้ําตกจําปาทอง กม.
ที่ 4+000 ถึง กม.ที่ 16+000 
ระยะทาง 16 กม. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 16 กม.  46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

62 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ําห้วยมะกรูด หมู่ 11 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วย
มะกรูด หมู่ 11 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่
มากขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

63 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองสายทุ่งโป่งตําบล
บ้านต๊ํา ถึงโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ์วิทย์ตําบลท่าจําป ี 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมืองสาย
ทุ่งโป่งตําบลบ้านต๊ํา ถึง
โรงเรียนพะเยาประสาทธ์
วิทย์ตําบลท่าจําปี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ดาดลําเหมือง
จํานวน 1 จุด 

ไม่มีปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

64 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นเพื่อ
การเกษตรสายสันป่าวัด หมู่ 
3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

65 โครงการก่อสร้างสะพาน
ท่าปากกลอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพาน คสล.
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 



-134- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายเกษตรทุ่งนอก  
หมู่ 7 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําน้ําแม่อิงในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

67 โครงการก่อสร้างดาดลํา
เหมืองสายทุ่งตะเคียนคู ่  
หมู่ 7 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ก่อสร้างดาดลําเหมือง
สายทุ่งตะเคียนคู ่ หมู่ 7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดาดลําเหมือง 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

68 โครงการระบบประปาภูเขา
ของตําบลบ้านต๊ํา 
 

เพื่อให้ประชาชนตําบล
บ้านต๊ํามีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ระบบประปาภูเขาของ
ตําบลบ้านต๊ํา จํานวน 13 
หมู่บ้าน 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนตําบล
บ้านต๊ําร้อยละ 90  
มีน้ําไว้ใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนจํานวน 13 
หมู่บ้านมีน้ําไว้ใช้
ตลอดทั้งปี 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

69 โครงการขุดลอกอ่างสายทุ่ง
กลองเฮือก 
 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

พื้นที่ขุดลอกอ่างห้วย
เฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

70 โครงการขุดลอกลําน้ําแม่อิง
ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําน้ําแม่อิงในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

71 โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ต๊ํา เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกลําน้ําแม่ต๊ําในเขต
พื้นที่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได้ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หน่วยงาน
อื่นๆ 

 
 
 
 



-135- 
         แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานกอง
ช่าง 

รถเทรลเลอร ์
 จํานวน 1 คัน 

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

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานกอง
ช่าง 

รถแบ็คโฮร 
 จํานวน 1 คัน 

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

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ไว้ใช้ในสํานักงาน โต๊ะประชุมยาว  
จํานวน 3 ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 
 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติของ
เทศบาล 

รถยนต์ส่วนกลาง 4 
ประตู จํานวน 1 คัน 

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

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติของ
เทศบาล 

จักรยานยนต์  
จํานวน 1 คัน 
 

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

6 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติของ
เทศบาล 

จักรยานยนต ์
 จํานวน 1 คัน 
 

44,000 44,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน
เทศบาล 

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



-136- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

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

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

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

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

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

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

ล้อวัดระยะ  
จํานวน 1 ชุด 

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

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

เทปวัดระยะ  
จํานวน 1 ชุด 

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

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง 

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

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายข้างแบบข้อแข็ง 
จํานวน 3 เครื่อง 

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

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 

กระเช้าไฟเบอร์กลาส 
จํานวน 1 อัน 

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

 
 
 
 



-137- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

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

17 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองคลัง 

18 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 สํานักปลัด 

19 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเจ้าหน้าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใช้ในสํานักงาน
เทศบาล 

เครื่องเสียงพกพาพร้อมไมล์ 
จํานวน 2   ชุด 

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

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่ 

จัดซื้อพัดลมติดข้างฝา 
จํานวน 2 ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่ 

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศใน
ห้องน้ํา จํานวน 3 ตัว 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด 

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในพื้นที่ 

โต๊ะนักเรียน  จํานวน 3 ตัว 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สํานักปลัด 

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในพื้นที่ 

เก้าอี้นักเรียน จํานวน 20 ตัว 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สํานักปลัด 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภอุทกภัยใน
พื้นที่ตําบลบ้านต๊ํา 

เครื่องสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
หมู่บ้าน 

ตู้เหล็กเก็บเครื่องดับเพลิง
พร้อมถังดับเพลิง กว้าง 60 สูง 
70 ลึก 20 ซม.(สีแดง) 
จํานวน 13 ชุด 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สํานักปลัด 
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ าถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่   
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256 1  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 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  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา 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 ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
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 คะแนนที่ได้ 
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 พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 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 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

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

 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 
 

 
(5) 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
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. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตห้ลักประชารฐั 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

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

10  

2. การประเมินผลการน๊า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน๊า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  

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

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเปูาหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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 
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย 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 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564) 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ด๊าเนินการเอง 

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. ด้านบริหารจัดการ
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 ข้อเสนอแนะในการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน๊าไปสู่อนาคต 
 1. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 
 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจ

ท าไม่ได้   
 4. การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นรายจ่ายประจ าไม่ได้รับการถ่ายโอนตรงตามยอด

งบประมาณท่ีจ่ายจริง เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนอื่นๆ 
 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. อยากให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นอย่างเพียงพอต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ

ได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
4.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5. เห็นควรยกเลิกระเบียบการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับเทศบัญญัติเพ่ือลดขั้นตอนการ

ท างาน 
 


