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ค าน า 
 

  ด้วยกองวิชาการและแผนงานได้รับแจ้งจากหมู่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นให้เพิ่มเติมโครงการที่ไม่ได้บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 กองวิชาการและแผนงานได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ามีบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ.2561-2565) ดังนั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 4/2563 ตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเป็นผลประโยชน์ของประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า  และให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริง และเพ่ือ
รองรับโครงการที่จะไปขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต๊าบล
บ้านต๊๊า และการบริหารงานของท้องถิ่น โดยให้ด๊าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด๊าเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท๊าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ๊าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส๊าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ๊าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก๊าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท๊าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง  ดังนั้นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จึงได้จัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่  4/2563  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือเป็นกรอบในการก๊าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  
ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 
4/2563  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ
ประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และของประเทศชาติต่อไป 
 

 
 

                   กองวชิาการและแผนงาน 
          เทศบาลตา๊บลบา้นต๊๊า
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการผังเมืองรวมเมือง

พะเยา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาและการด ารง
รักษาเมืองด้านการ
คมนาคมและการขนส่ง 
การบริการสาธารณะ
ด้านสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมโดย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัด 

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

   109,688 109,688 ร้อยละ 80 มีการวาง
แนวทางการพัฒนาเมือง
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต 

จังหวัดพะเยามี
การแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วน
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมหอสูงและพร้อมระบบ
ไฟฟ้า หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 150 เมตร 
พร้อมหอสูงและพร้อมระบบ
ไฟฟ้า พร้อมตัวกรอง หมู่ 1 

  800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
น้ าสะอาดส าหรับการ
อุปโภค บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ไช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้างบ้านนายมิตร พิมสาร หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
148.00 ตารางเมตร พร้อมถม
ดินไหล่ทาง 

  86,100 86,100 86,100 ถนน คสล.จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน 
กั้นน้ าหลังบ้านนางมอญ 
หลักฐานจนถึง บ้าน
นางสาวชฏารัตน์ ช่ืนจิตต์ หมู่ 2 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  150,000 150,000 150,000 พนังกั้นดิน /กั้นน้ า
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
หน้าโรงเรียนบ้านต๊ าดอนมูล 
หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นหน้า
โรงเรียนบ้านต๊ าดอนมูล 
หมู่ 2 

  500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น จ านวน 1 จุด มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
หน้าร้านอาหารกุ้งเผาริมอิง 
 หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาด
กว้าง 6 เมตร หนา  1 
เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ 2 

   500,000 500,000 ฝายน้ าล้น จ านวน 1 จุด มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายต้นม่วง 
 หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายต้นม่วง 
ขนาดกว้าง 8 เมตร หนา  
1 เมตร ยาว 10 เมตร 
หมู่ 2 

   500,000 500,000 ฝายต้นม่วง จ านวน 1 
จุด 

มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหัว
สะพานล าน้ าอิง หมู่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาด
กว้าง 6 เมตร หนา  1 
เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ 2 

   500,000 500,000 ฝายน้ าล้น จ านวน 1 จุด มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ข้างถนนสาย 1127
หมู่ 3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

ช่องระบายน้ ากว้าง 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
72 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนก าหนด 

  250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า  
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/
กั้นน้ าซอย 2 (สะพานใหม่) 
 หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ขนาดกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

10 โครงการพนังกั้นน้ า บ้าน
นางสาวนันทยารัตน์ แก้วสุริ
บูรณ์ และศาลาเอนกประสงค์
บ้านต๊ าน้ าล้อม หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ขนาดกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
 

   500,000 500,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/
กั้นน้ า บ้านนายสมยงค์ รวดเร็ว 
หลังสะพานซอย 2 หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ขนาดกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 

   300,000 300,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ า บ้านนายค ารณ  
รักไร่  หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

พนังสูง 2.00 เมตร ยาว 23 เมตร 
หนา 0.20  รายละเอียดตามแบบ
แปลนก าหนด 

  161,000 161,000 161,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ า บ้านนายหลาน 
ใจลา  หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

พนังสูง 2.00 เมตร ยาว 25 เมตร 
หนา 0.20  รายละเอียดตามแบบ
แปลนก าหนด 

  175,000 175,000 175,000 พนังกั้นดิน/กั้นน้ า 
จ านวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 10 บ้านต๊ าม่อน 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร พร้อมถมดินไหล่
ทาง หมู่ 6 

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

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 6 

เพื่อให้มีน้ าไว้ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภคในหมู่บ้าน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค-
บริโภค พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งวางระบบ ลึก 150 
เมตร หมู่ 6 

   500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
น้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกฝาย
ทุ่งกลอง หมู่ 7  

เพื่อป้องกันล าน้ าตื้นเขินและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกฝายทุ่งกลอง 
หมู่ 7 

   300,000 300,000 สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกฝาย
ต้นตะเคียนคู่  หมู่ 7 

เพื่อป้องกันล าน้ าตื้นเขินและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกฝายต้นตะเคียน
คู่ หมู่ 7 

   300,000 300,000 สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกฝาย
ต้นมะโหก หมู่ 7 

เพื่อป้องกันล าน้ าตื้นเขินและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกฝายต้นมะโหก 
หมู่ 7 

   300,000 300,000 สามารถกักเก็บน้ าได้ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ข้างวัดต๊ า
พระแล(ตะวันตกวัด) 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดต๊ าพระแล
(ตะวันตกวัด) หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

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

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายทุ่ง
ใหม่ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งใหม่ หมู่ 8 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
455.00 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง 

  248,100 248,100 248,100 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ า คสล.ทุ่งใน หมู่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดกว้าง 14 
เมตร ยาว 3 เมตร  

  500,000 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น จ านวน 
1 จุด 

มีน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ห้วยหล่ายกิ่ว หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร   500,000 500,000 500,000 สะพาน คสล.
จ านวน 1จุด 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

23 โครงการขุดสระน้ าที่
สาธารณะบริเวณเขต 
หมู่ที่ 10  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดสระที่สาธารณะบริเวณเขต 
หมู่ที่ 10  จ านวน 2 ลูก  
1.ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 
200 เมตร  
2. ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 
70 เมตร 

   500,000 500,000 สระน้ า จ านวน 2 
ลูก 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค-
บริโภค พร้อมวางระบบ  
หมู่ 10 

เพื่อให้มีน้ าไว้ใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
หมู่บ้าน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าอุปโภค-บริโภค 
พร้อมวางระบบ หมู่ 10 

  500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 มี
น้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมไหล่ทาง ซอยบ้านนาง
ทองศรี วงค์กา หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร 

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

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

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

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
เตาเผาขยะ หมู่ 10 

เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ กว้าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอย 96 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
ก าหนด หมู่ 10 

  390,000 390,000 390,000 อาคารเตาเผาขยะ จ านวน 
1 หลัง 

ลดปริมาณขยะใน
หมู่บ้านชุมชน 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมไหล่ทาง หน้า
บ้านนายจ านง ลายสาน หมู่ 
13 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. จ านวน 1 สาย ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างโดม
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

เพื่อไว้ใช้จัดงานพิธี
การและกิจกรรม
ต่างๆ ทต. 

ก่อสร้างโดม 
กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร 

  1,900,000 1,900,000 1,900,000 โดมจ านวน 1 หลัง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการจัด
งานกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4   สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่   5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยในการท างาน 

-เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานให้
ความส าคัญในการ
พัฒนางาน 
-เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อม
ปลอดภัยในการท างาน
อย่างมีความสุข 
 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล 

   10,000 10,000 ท าให้สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานมีดีขึ้น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในการท างานทุก
ระดับ 

ส านักปลัด 

 
          



    แบบ ผ. 03 

  
          -13-              

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อใชก้ าจัดขยะใน
หมู่บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 

เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา    900,0000 900,0000 สาธารณสุข 
กองช่าง 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้บริการประชาชน ชุดดับเพลิง จ านวน 2 ชุดๆละ 
25,000  บาท 

   50,000 50,000 ส านักปลัด 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้บริการประชาชน สายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว  
จ านวน 2 เส้น 

   11,000 11,000 ส านักปลัด 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้บริการประชาชน สายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว  
จ านวน 2 เส้น 

   13,000 13,000 ส านักปลัด 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องเจียร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง    5,000 5,000 ส านักปลัด 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องเป่าลมใบไม้แบบสะพาย
หลัง จ านวน 2 เครื่อง 

   13,000 13,000 ส านักปลัด 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อใช้บริการประชาชน เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1  เครื่อง    10,000 10,000 กองช่าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


