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ค๊าน๊า 

 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแผนพัฒนาเป็นกรอบ  เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนาก็จะท าให้การพัฒนาไม่ถึง
จุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง 
   
  ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์    และสามารถจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ
ประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 
 

 
 
 

        คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบา้นต๊ า  
          เทศบาลต าบลบา้นต๊ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  เรื่อง                      หน้า  
 

     ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน            1 - 8 

     ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           9 - 22 

     ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ               23 - 23 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         24 - 24 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1           25 - 80
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2          81 - 96 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3            97 - 102 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4                103 - 110 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5                111 - 115 
  โครงการท่ีเกินศักยภาพของท้องถิ่น      116 - 122 
  บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ       123 - 126 

     ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล       1 27 - 136
              
         
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561 – 2565) 

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 
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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 7,149 คน แยกเป็นชาย  3,458 คน  เป็นหญิง 
3,688 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ  50.24  คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 3,103  
ครัวเรือน (ข้อมูล 1-19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.21น) 

หมู่บ้าน จ๊านวนครัวเรือน จ๊านวนเพศชาย จ๊านวนเพศหญิง จ๊านวนรวม 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ 345 319 351 670 
หมู่ที่ 2 บ้านต๊ าดอนมูล 289 318 357 675 
หมู่ที่ 3 บ้านต๊ าปุาลาน 88 101 113 214 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 80 90 104 194 
หมู่ที่ 5 บ้านต๊ าน้ าล้อม 298 348 380 728 
หมู่ที่ 6 บ้านต๊ าม่อน 183 248 247 495 
หมู่ที่ 7 บ้านต๊ าพระแล 409 409 435 844 
หมู่ที่ 8 บ้านต๊ ากลาง 234 253 245 498 
หมู่ที่ 9 บ้านต๊ าใน 276 333 418 751 
หมู่ที่ 10 บ้านโปุงขาม 185 238 234 472 
หมู่ที่ 11 บ้านต๊ าพระแล 380 468 458 926 
หมู่ที่ 12 บ้านต๊ าม่อน 163 215 211 426 
หมู่ที่ 13 บ้านท่าเรือ 173 118 135 253 

รวม 3,103 3,458 3,688 7,146 
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 3.2 ช่วงอายุและจ๊านวนประชากร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 16 19 35 41 ปี 43 58 101 

1 ปี 26 24 50 42 ปี 47 58 105 
2 ปี 22 28 50 43 ปี 58 36 94 
3 ปี 30 24 54 44 ปี 51 60 111 
4 ปี 37 30 67 45 ปี 51 53 104 
5 ปี 34 25 59 46 ปี 47 55 102 
6 ปี 38 23 61 47 ปี 55 54 109 
7 ปี 28 34 62 48 ปี 59 60 119 
8 ปี 40 21 61 49 ปี 49 68 117 
9 ปี 25 36 61 50 ปี 66 69 135 

10 ปี 21 30 51 51 ปี 51 77 128 
11 ปี 35 26 61 52 ปี 57 73 130 
12 ปี 39 33 72 53 ปี 59 81 140 
13 ปี 24 25 49 54 ปี 47 79 126 
14 ปี 34 29 63 55 ปี 68 96 164 
15 ปี 28 25 53 56 ปี 64 66 130 
16 ปี 31 25 56 57 ปี 66 76 142 
17 ปี 35 26 61 58 ปี 72 81 153 
18 ปี 40 44 84 59 ปี 61 83 144 
19 ปี 37 31 68 60 ปี 74 72 146 
20 ปี 43 47 90 61 ปี 49 63 112 
21 ปี 44 48 92 62 ปี 56 52 108 
22 ปี 51 45 96 63 ปี 48 63 111 
23 ปี 58 51 100 64 ปี 47 63 110 
24 ปี 55 52 107 65 ปี 47 40 87 
25 ปี 44 60 104 66 ปี 42 51 93 
26 ปี 46 49 95 67 ปี 52 40 92 
27 ปี 73 59 132 68 ปี 34 33 67 
28 ปี 60 56 116 69 ปี 35 39 74 
29 ปี 49 41 90 70 ปี 26 24 50 
30 ปี 49 50 99 71 ปี 18 28 46 
31 ปี 40 48 88 72 ปี 23 22 45 
32 ปี 42 37 79 73 ปี 14 17 31 
33 ปี 45 47 92 74 ปี 12 17 29 
34 ปี 50 37 87 75 ปี 13 14 27 
35 ปี 42 57 99 76 ปี 13 13 26 
36 ปี 53 42 95 77 ปี 6 14 20 
37 ปี 54 46 100 78 ปี 17 13 30 
38 ปี 57 56 113 79 ปี 4 9 13 
39 ปี 45 52 97 80 ปี 13 14 27 
40 ปี 38 46 84 81 ปี 7 21 28 
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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  
 
 
 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
82 ปี 16 10 26     
83 ปี 12 12 24     
84 ปี 13 17 30     
85 ปี 7 9 16     
86 ปี 8 9 17     
87 ปี 7 7 14     
88 ปี 7 10 17     
89 ปี 2 3 5     
90 ปี 1 4 5     
91 ปี 2 3 5     
92 ปี 0 3 3     
93 ปี 2 2 4     
94 ปี 0 0 0     
95 ปี 0 2 2     
96 ปี 0 1 1     
97 ปี 0 1 1     
98 ปี 1 0 1     
99 ปี 0 0 0     

100 ปี 0 0 0     
อายุมากกว่า 

100 ปี 

0 1 1     
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 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 -มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยมี
ถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงพะเยา -เชียงราย ถนนสาย 1127  ถนนสายแม่นาเรือ -แม่ใจ และด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากข้ึน เช่น 
          -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถนนลาดยาง 
          -  ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความม่ันคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น 
           -  ก่อสร้างถนนลูกรัง  ถนนเพ่ือการเกษตร ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 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 
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 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 
        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  



-8- 
          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 
 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.2561-2565)  
                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 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
      ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 -256 5) 

วิสัยทัศน์  “ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน ” 
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          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พ.ศ.2561  - 2565 ประกอบด้วย   
5 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  

      1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  
การค้า และการลงทุน  

 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อประชาชน  
 1.3 พัฒนา  สนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 1.4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิม

ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคม  การศึกษา การสาธารณสุข  ศาสนาและวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา  
 2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทาน ก าหนดวาระการพัฒนา

เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  
 2.4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน  กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อสร้างหลักประกันความ

มั่นคง 
 2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน  ให้มีทักษะชีวิต  ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน  
 2.7  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  

 3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน  
 3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  

แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ปกปูอง  เทิดทูน สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 
 4.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
 4.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

แนวทางการพัฒนา  

 5.1 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ   
               5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
      5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
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  
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      - 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  
     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 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า พ.ศ. 2561-2565 
 
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี  ย1. ด๎านความมั่นคง  ย2.ด๎านการสร๎างความ         ย3. การพัฒนาและเสริม                      ย4. การสร๎างโอกาส                    ย5.การสร๎างการเติบโต                                ย.6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนา 
                     ความสามารถในการแขํงขัน              สร๎างศักยภาพคน                      ความเสมอภาคและ                         บนคุณภาพชีวิตท่ี                                      ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
                                                                            เทําเทียมกันทางสังคม               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                  ย.5การเสริมสร๎างความมั่นคง                   ย.7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน                  ย.2การสร๎างความเป็นธรรม                  ย.1 การเสริมสร๎างและ                  ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร                            ย.6 การเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ฉบับท่ี 12                                          แหํงชาติเพื่อการพัฒนา                                และระบบโลจิสติกส๑                             ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม                พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑                   กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการ                                 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
                                                           ประเทศสูํความมั่นคั่งและย่ังยืน                                                                                                                                                   พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพื่อให๎                     พัฒนาอยํางย่ังยืน   
                             คนไทย  เป็นคนดี คนเกํง 
 
ยุทธศาสตร๑กลุํม                            ย.1 พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการ                                                 ย.3พัฒนาและสนับสนุนการ        ย.4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม                 
      จังหวัด                พัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑                                      ยกระดับการพัฒนาสังคม                                     สมบูรณ๑การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม                    
            เชื่อมอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขงและเตรียมพร๎อม                                    การทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑                                    และพลงังานโ ดยการมีสํวนรํวมของ            
                                                                                                                       รับความรํวมมือประชาคมอาเซียน                                              วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ                ชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
                                 เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยํางย่ังยืน     
  
                                                       ย.6 สํงเสริมความมั่นคงภายใน              ย.3 พัฒนาเมืองและ        ย.1 สํงเสริมเกษตรปลอดภัย          4. สร๎างคุณคําและพัฒนา                            ย.5พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ          ย.2สํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียว 
ยุทธศาสตร๑จังหวัด                          และตามแนวชายแดน                               โครงสร๎างพื้นฐาน             และการค๎าการลงทุน         คุณภาพชีวิตประชากร                                                           และสิ่งแวดล๎อมอยํางย่ังยืน                                   เชิงอนุรักษ๑ เรียนร๎ูวิถีชุมชน 
               เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                           ในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑  
                     ในการแขํงขัน 
 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา                       ย.4 ด๎านความมั่นคงและ                          ย.1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ                    ย.2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม                         ย.3ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร                      ย.5ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ 
 ของ อปท.ในเขตจังหวัด               การรักษาความสงบเรียบร๎อย                           ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                              ตามหลกัธรรมาภิบาล    
                     
                     
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา                  ย.4 ด๎านความมั่นคงและ                                      ย.1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ                                        ย.2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข                              ย.3ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร                    ย.5ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ  
     ของท๎องถิ่น        การรักษาความสงบเรียบร๎อย                                                                                                                                            และวัฒนธรรม                                                              ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                           ตามหลักธรรมาภิบาล   
 
 
เป้าประสงค๑     1.สนับสนุนงานด๎านการป้องกันและ        1.พัฒนาด๎านโครงเสร๎างพื้นฐานท้ังทางบก                1.อนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี       1.การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ                       1.พัฒนาศักยภาพขององค๑กร 

     บรรเทาสาธารณภัยตํางๆในตําบล      และทางนํ้าให๎ประชาชนมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น               ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นให๎คงอยํูสืบไป            สิ่งแวดล๎อมพัฒนาแหลํงนํ้าสาธารณะตํางๆ                 ใหม๎ปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
           ใหม๎ปีระสิทธิภาพมากข้ึน       2.พัฒนาสองข๎างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา               2.เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการ      และขยะมูลฝอย                    2.สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล  
   2.สนับสนุนป้องกันแก๎ไขปัญหายา            และสถานท่ีทํองเท่ียวในตําบลให๎ดีย่ิงขึ้น                              สนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางท่ัวถึง                     และผ๎ูนําท๎องถิ่น ได๎รับการฝึกอบรมและ 
    ยาเสพติด                                                                      3. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและมีสุขภาพ                     ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
                 อนามยั สมบูรณ๑ แข็งแรงข้ึน                       ในการทํางานให๎ดีย่ิงขึ้น 
                 4.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได๎และมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น                                    
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  1.ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตาม 1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   1. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา   1.อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากร    1.พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ  
                         และชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 2.พัฒนาแหลํงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค      สาธารณสุข และการกีฬา                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม      เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง   
  2.สนับสนุนด๎านความปลอดภัย  และทําการเกษตร   2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี   2.พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร    2.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการฏิบัติ  
  กลยุทธ๑  ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน  3.พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ              ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และผ๎ูด๎อยโอกาส                        ด๎านการทํองเท่ียว     งานในด๎านตํางๆของเทศบาลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  
         3. สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน   

       4.สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง  
       5.อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 

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

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

4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน            4.แผนงานการเกษตร   4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     5.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
6.แผนงานงบกลาง      6.แผนงานงบกลาง 
 

 
 

  1.โครงการจัดการเลือกตั้ง               1.โครงการกํอสร๎างถนน คสล,ลาดยางฯลฯ             1.โครงการฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับกฎหมาย    1. โครงการอนุรักษ๑ป่าต๎นนํ้าฯลฯ  1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.โครงการกํอสร๎างศูนย๑ป้องกันและ             2.โครงการกํอสร๎างเมรุมาศ ฯลฯ              2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมฯลฯ    2.โครงการอบรมแก๎ไขปัญหาหมอกควันฯลฯ 2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
   บรรเทาสาธารณภัยฯลฯ              3.โครงการกํอสร๎างอาคาร,ศาลาเอนกประสงค๑             3.โครงการป้องกันกันโรคติดตํอ ฯลฯ     3.โครงการบ๎านตํ๊าเมืองนําอยํู  3.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 

3.โครงการอบรม อปพร.ฯลฯ             4.โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง              4.โครงการอนุรักษ๑ ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น ฯลฯ    4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ตําบล  4.โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพของ 
ผลผลิต/โครงการ 4.โครงการป้องกันการแพรํระบาด             5.โครงการกํอสร๎างระบบประปา                                     5.โครงการแขํงขันกีฬาฯลฯ      5.โครงการกําจัดขยะฯลฯ       บุคลากร 

   ของยาเสพติดฯลฯ              6.โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง  ฯลฯ      6.โครงการสํงเสริมความรู๎กลุํมตํางๆฯลฯ     6.โครงการอนุรักษ๑ลําน้ําแมํตํ๊า  5.โครงการประเมินความพึงพอใจ 
5.โครงการสร๎างความปรองดอง             7.โครงการเทศบาลสัญจร ฯลฯ               7.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ ฯลฯ          ของประชาชน 
6.โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดฯลฯ            8.โครงการสํงเสริมการฝึกอาชีพตํางๆ ฯลฯ                     8.โครงการสนับสนุนกองทุนตํางฯลฯ  
7.โครงการชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยตํางๆ             9.โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 
วิสัยทัศน์                                                                                 “ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมน๊าเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 ยุทธศาสตร์                    
   1. ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ               2.ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา                         3.ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร                       4. ด๎านความมั่นคงและการรักษาความ                        5. ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ  

                    และวฒันธรรม                                        ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม                                            สงบเรียบร๎อย                                                       ตามหลักธรรมาภิบาล     
           
            1.พัฒนาด๎านโครงเสร๎างพื้นฐานท้ังทางบก                             1.อนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี                    1.การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ     1.สนับสนุนงานด๎านการป้องกันและ        1.พัฒนาศักยภาพขององค๑กร 
             และทางนํ้าให๎ประชาชนมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น                        ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นให๎คงอยํูสืบไป                           และสิ่งแวดล๎อมพัฒนาแหลํงนํ้า        บรรเทาสาธารณภัยตํางๆในตําบล                           ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าประสงค์               2.พัฒนาสองข๎างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา                             2.เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการ                          ส าธารณะ ตํางๆ และขยะมลูฝอย                     มีประสิทธิภาพมากขึ้น       2.สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล 
                                   สถานท่ีทํองเท่ียวในตําบลใหดี๎ย่ิงข้ึน                                    สนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางท่ัวถงึ                               2.สนับสนุนป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด       และผ๎ูนําท๎องถิ่น ได๎รับการฝึกอบรม  

                     3.ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและ                                และทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
     มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ๑ แข็งแรงขึ้น           ประสิทธิภาพในการทํางานให๎ดีย่ิงขึ้น 
                      4.ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได๎และมีความ  

                    เป็นอยํูท่ีดีข้ึน 
 

ค่าเป้าหมาย           1 เทศบาลจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตํางๆ                         1.ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เข๎ามามีสํวนรํวม                            1.ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ                     1.ประชาชนผ๎ูประสบสาธารณภัย                        1.เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊ามีผลการปฏิบัติ 
        เพื่อให๎บริการประชาชนได๎ปีละ 3 โครงการ                                   ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา                                 อนุรักษ๑ธรรมชาติเพิ่มขึ้น                                    มีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหา                     งานท่ีมีประสิทธิภาพร๎อยละ 60 

              2.ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการ                  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและ                                        ร๎อยละ 10 ตํอ  ปี                                                 ความเดือดร๎อน ร๎อยละ 80 
         ฝึกอบรมกลุํมอาชีพร๎อยละ 5                          งานกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี                                      2.ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

                        ลดลง ร๎อยละ 5 ตํอปี 
     
        1.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   1.สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา                                            1.อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ        1. ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตามและ                           1.พัฒนาประสิทธิภาพในการ 
        2 พัฒนาแหลํงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค   สาธารณสุข และการกีฬา                                                                    และสิ่งแวดล๎อม                                                ชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด                                       ปฏิบัติงานในด๎านตํางๆเพื่อให๎  

  กลยุทธ ์        และทําการเกษตร    2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน                               2.พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร                    2.สนับสนุนด๎านความปลอดภัยในชีวิต                      บริการประชาชน ได๎อยํางท่ัวถึง   
      3.พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                      สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และผ๎ูด๎อยโอกาส                             ด๎านการทํองเท่ียว                                                   และทรัพย๑สินของประชาชน                                    2.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามา 
     3.สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน                มีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานด๎าน 
     4.สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชน              ตํางๆของเทศบาลภายใต๎หลัก 

ให๎มีความเข๎มแข็ง                    ธรรมาภิบาล 
      5.อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
               1.แผนงานเคหะและชุมชน                
              2. แผนงานบริหารงานทั่วไป     1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                                      1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                           1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงาน                       3. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน                          2.แผนงานการศึกษา                   2 .แผนงานสาธารณสุข                                                                    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               4. แผนงานการเกษตร                            3.แผนงานสาธารณสุข                                      3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน                                        3.แผนงานสาธารณสุข       
                                                                                                4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                         4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
         5. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชน                                                                   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 ประเพณี 
ถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        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 

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 3 900,000            4 1,250,000          13 4,950,000         11 3,300,000         6 1,950,000          37 12,350,000            

1.2 อุตสาหกรรมโยธา 53 22,300,000      49 21,280,000        119 44,770,000       99 38,540,000       50 19,030,000        370 107,418,540          

1.3 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

7 370,000            7 370,000             7 390,000            7 370,000            7 370,000             35 1,870,000              

1.4 การเกษตร 2 60,000              2 60,000               3 90,000               3 90,000              3 90,000               13 390,000                 

65 23,630,000      62 22,960,000        142 50,200,000       120             42,300,000       66 21,440,000        455 122,028,540          

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 10 4,100,000        10 4,100,000          14 3,370,000         14 3,370,000         14 3,370,000          62 18,310,000            

2.3 สาธารณสุข 9 700,000            10 628,920             10 660,000            10 660,000            10 660,000             49 3,308,920              

2.4 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

10 700,000            10 700,000             18 705,000            18 705,000            18 705,000             74 3,515,000              

2.5 สร้างความเข้มแข้งของ
ชุมชน

4 220,000            2 170,000             2 170,000            2 170,000            1 20,000               11 750,000                 

2.6 งบกลาง 5 10,900,000      5 10,868,000        5 17,038,000       5 17,680,000       5 18,330,000        25 74,816,000            

รวม 39 16,650,000      38 16,496,920        50 21,973,000       50 22,615,000       49 23,115,000        226 100,849,920          

รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา 

การสาธารณสุข ศาสนาและ

ปี พ.ศ. 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565

    2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
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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 การรักษาความสงบ
ภายใน

2 50,000          2 50,000           2 50,000           2 50,000          2 50,000           10 250,000             

3.2 สาธารณสุข 3 300,000        3 120,000         3 120,000         3 120,000        3 120,000         15 780,000             

3.3 เคหะและชุมชน 3 300,000        4 390,000         4 440,000         4 440,000        4 440,000         19 2,010,000          

3.4 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

  -   - 1 10,000           1 10,000           1 10,000          1 10,000           4 40,000               

3.5 การเกษตร 1 20,000.00     1 20,000.00      1 20,000.00      1 20,000.00     1 20,000.00      5 100,000             

9 670,000        11 590,000         11 640,000         11 640,000        11 640,000         53 3,180,000          

4

4.1 บริหารงานทั่วไป 2 210,000        2 210,000         2 212,000         2 212,000        2 412,000         10 1,256,000          

4.2 การรักษาความสงบภายใน 7 390,000        7 390,000         9 367,000         9 367,000        9 367,000         41 1,881,000          

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

4.4
สร้างความเข้มแข้ง
ของชุมชน 2 120,000        2 120,000         2 120,000         2 120,000        2 120,000         10 600,000             

4.5
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 3 110,000        3 110,000         3 100,000         3 100,000        3 100,000         15 520,000             

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

16 1,160,000     16 1,160,000      18 1,129,000      18            1,129,000     18 1,329,000      86 5,907,000          

ปี พ.ศ. 2564

รวม
ยุทธศาสตร์ความมัน่คงและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565 รวมห้าปี

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

รวม



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 14 1,210,000     15 1,365,000      16 1,480,000      16            1,480,000     16 1,460,000      77 6,995,000          

14 1,210,000     15 1,365,000      16 1,480,000      16            1,480,000     16 1,460,000      77 6,995,000          

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2565 รวมห้าปีปี พ.ศ. 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

รวม

ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ

บริหารจัดการตามหลักธรร



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 อุตสาหกรรมโยธา 10 30,000,000   18 56,000,000    35 136,200,000  34            143,000,000 34 143,000,000  131 508,200,000      

10 30,000,000   18 56,000,000    35 136,200,000  34            143,000,000 34 143,000,000  131 508,200,000      

153 73,320,000   160 98,571,920    272 211,622,000  249          211,164,000 194 190,984,000  1,028     747,160,460      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า

รวมทั้งหมด  5  ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2565 รวมห้าปี

ยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

รวม



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 7 5,824,000     8 5,854,000      9 5,904,000      9 5,904,000     9 5,904,000      42 29,390,000        

2 5 136,000        5 136,000         10 356,000         10 356,000        10 356,000         40 1,340,000          

3 1 44,000          1 44,000           1 50,000           1 50,000          1 50,000           5 238,000             

4 4 39,500           4 39,500          4 39,500           11 118,500                 

5 3 1,140,000      3 1,140,000      1 10,000          1 10,000           8 2,300,000          

13 6,004,000     17 7,174,000      27 7,489,500 25 6,359,500 25 6,359,500 106 33,386,500

ปี พ.ศ. 2564

เคหะและชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมห้าปีปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 256ถ

รวม

รักษาความสงบภายใน

แผนงาน

(ครุภัณฑ)์

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา                                 แบบ ผ.0 2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง/ไฟกิ่งพร๎อมสายดับใน
หมํูบ๎าน หมํูที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง/
ไฟกิ่งพร๎อมสายดับใน
หมํูบ๎าน หมํูที่ 1 

 400,000    ประชากรร๎อยละ 
90 ได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร๎อมอุปกรณ๑ภายในหมูํบ๎าน 
 หมูํที่  2 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟกิ่ง
พร๎อมสายดับในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 1 

  400,000   ประชากรร๎อยละ 
90 มไีฟฟ้าใช๎
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

3 โครงการติดต้ังไฟกิ่งตาม
ซอยในหมํูบ๎าน จํานวน 8 
จุด หมํู 5 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

ติดตั้งไฟกิ่งตามซอยใน
หมํูบ๎าน จํานวน 8 จุด  
หมํู 5 

   100,000  ประชากรร๎อยละ 
90 ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-26- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการติดต้ังโซลําเซลล๑
ประปาหมํูบ๎านต๊ําน้ําล๎อม 
หมํู 5 

เพื่อชํวยประหยัด
คําใช๎จํายของประชาชน
ภายในหมํูบ๎าน 

ติดตั้งโซลําเซลล๑ประปา
หมํูบ๎านต๊ําน้ําล๎อม หมํู 5 

   350,000  แผงโซลําเซลล๑ 
จํานวน 1 แผง 

ภาระคําใช๎จํายของ
ประชาชนบ๎านต๊ํา
น้ําล๎อมลดลง 

กองชําง 

5 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายใน
หมํูบ๎าน จํานวน 5 จุด  หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

1. บ๎านพํอหลวงหม้ัว 
2. บ๎านพํอหลวงจอม 
3. สามแยกหน๎าวัดบ๎าน 
น๎องกานต๑ 
4. สามแยกหน๎าบ๎านพี่
หนานลา 
5. บ๎านนางกรรณิการ๑ 
สะพานแก๎ว   หมํู 6 

 100,000  100,000  ประชากรร๎อยละ 
90 ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

6 โครงการขยายเพิ่มระบบ
กําลังสํงไฟฟ้าสามเฟตท๑ทุํง
ใหมํ หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-
มาในเวลากลางคืนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

โครงการขยายเพิ่มระบบ
กําลังสํงไฟฟ้าสามเฟตท๑
ทุํงใหมํ หมํู 8 

   450,000  ประชากรร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

 



-27- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําเข๎าถนนเพื่อ
การเกษตร หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํองสวํางในการ
คมนาคมไป-มาในเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
เข๎าถนนเพื่อการเกษตร 
หมูํ 9 

   200,000  ประชากรร๎อย
ละ 90ได๎ใช๎
ไฟฟ้าเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยเวลา
สัญจรในเวลา
กลางคืนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ่าเข๎าสูํซอย 7 บ๎าน 4 
หลังพร๎อมเสาไฟม.10 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวํางในการคมนาคม
ไป-มาในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเข๎า
สูํซอย 7 บ๎าน 4 หลัง
พร๎อมเสาไฟ หมํู 10 

  300,000   ประชาชนร๎อย
ละ 90ได๎ใช๎
ไฟฟ้าเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได๎รับการ
ใช๎ไฟฟ้าอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ถนนเพื่อการเกษตรถนน
ภาวนาเชื่อมอํางห๎วยบง หมูํ 
10 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวํางในการคมนาคม
ไป-มาในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าและถนนเพื่อ
การเกษตรถนนภาวนาเชื่อม
อํางห๎วยบง หมูํ 10 

    500,000 ประชาชนร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได๎รับการใช๎
ไฟฟ้าอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎านหมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-
มาในเวลากลางคืนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูํบ๎านหมูํ 11 

   400,000  ประชากรร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-28- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการขยายไฟฟ้า(สาย
การเกษตรสันป่าเหียง
เชื่อมสหกรณ๑ตําบลทํา
จําปี)  
หมํู 12 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

ขยายไฟฟ้า 
 (สายการเกษตรสันป่า
เหียงเชื่อมสหกรณ๑ตําบล 
ทําจําปี) หมํู 12 

  400,000   ประชากรร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง/ไฟกิ่งพร๎อมปรับปรุง
ซํอมแซมภายในเขตพ้ืนที่
ตําบลบ๎านต๊ําตั้งแตํ 
หมูํที่ 1-13 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-
มาในเวลากลางคืนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟกิ่ง
พร๎อมปรับปรุงซํอมแซม
ภายในเขตพ้ืนที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000  ประชากรร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

13 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาภายในหมํูบ๎าน 
หมํู 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไว๎อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบน้ําประปา
ภายในหมํูบ๎าน หมํู 2 

    100,000 ประชาชนร๎อยละ 
80 มีน้ําสะอาด
สําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 



-29- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการปรับปรุงโรงเรือนน้ํา
ดื่มพร๎อมเครื่องกรองน้ําระบบ
อาร๑โอชนิดปรับร๎อน-เย็น หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีน้ําใช๎อุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงโรงเรือนน้ําดื่ม
พร๎อมเครื่องกรองน้ําระบบ
อาร๑โอชนิดปรับร๎อน-เย็น 
หมูํ 3 

   300,000  ปรับปรุงโรงน้ําดื่ม 1 หลัง ประชาชนได๎ใช๎
น้ําอุปโภค 
บริโภค ที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

15 โครงการปรับปรุงระบบประปา
โรงน้ําดื่มภายในหมูํบ๎าน หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎
ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาโรง
น้ําดื่มภายในหมูํบ๎าน หมูํ 4 

  500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎านต๊ําน้ําล๎อม หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไว๎อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบน้ําประปา
วางทํอภายในหมูํบ๎าน 
 หมูํ 5 

  350,000   ประชาชนร๎อยละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎านต๊ํามํอน หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สะอาดไว๎อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบน้ําประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 6 

   300,000  ประชาชนร๎อยละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

18 โครงการจัดซื้อถังกรอง
น้ําประปาหมูํบ๎านพร๎อมถังน้ําใส 
หมูํ 7 

เพื่อกักเก็บน้ําให๎
ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 
 

จัดซื้อถังกรองน้ําประปา
หมูํบ๎านพร๎อมถังน้ําใส  
หมูํ 7 

 450,000    ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมูํ 7 มีน้ํา
ไว๎ใช๎สําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองชําง 

 



-30- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการเดินทํอ PVC 
ระบบประปาภูเขาห๎วย 
มะแง หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎
ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้ง
ปี 
 

เดินทํอ PVC ระบบ
ประปาภูเขาห๎วยมะแง 
ความยาว 1300 เมตร 
 หมํู 8 

  500,000   ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมํูที่ 8 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างถังเก็บ
น้ําประปาหมํูบ๎าน หมํู 8 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ให๎
เพียงพอตํอการอุปโภค 
บริโภค 

กํอสร๎างถังเก็บน้ําประปา
หมํูบ๎าน กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 8 เมตร  หมํู 8 

  400,000   ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมํูที่ 8 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

21 โครงการเดินทํอ PVC 
ระบบประปาเพื่อการเกษตร
สายทุํงใหมํ หมูํ 8 

เพื่อใหเ๎กษตรมีน้ําไว๎ใช๎
เพื่อการเกษตร ตลอดทั้งปี 
 

เดินทํอ PVC ระบบ
ประปาเพื่อการเกษตรสาย
ทุํงใหมํ ความยาว 800 
เมตร หมํู 8 

    150,000 ร๎อยละ 80 ของเกษตรกร
หมูํที่ 8 มีน้ําไว๎ใช๎เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมํูบ๎านพร๎อมวาง
ทํอ  หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎
ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

กํอสร๎างระบบประปา
หมํูบ๎าน  พร๎อมวางทํอ
และอุปกรณ๑ หมํู 11 

  300,000   ร๎อยละ 80 ประชาชนมี
น้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 



-31- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูํบ๎าน หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาใน
หมูํบ๎าน หมูํ 11 

300,000  300,000   ร๎อยละ 80 ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างแท๎งค๑เก็บ
น้ําหมูํบ๎าน หมูํ 11  

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ให๎
เพียงพอตํอการอุปโภค 
บริโภค 

กํอสร๎างแทงค๑ประปา
หมูํบ๎าน  
หมูํ 11 

    400,000 ร๎อยละ 80 ของประชาชน
หมูํที่ 8 มีน้ําสะอาด
สําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

25 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในหมูํบ๎าน หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

จัดซื้อทํอพีวีซีเดินน้ําประปา
ในหมูํบ๎าน หมูํ 12 

300,000  600,000   ร๎อยละ 80 ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

26 โครงการประปาสํวน
ภูมิภาค หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

ตํอระบบประปาสํวน
ภูมิภาค ภายในหมูํบ๎าน 

  300,000   ร๎อยละ 80 ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
สนง.
ประปา 

27 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมระบบน้ําประปา
ภายใน  ศูนย๑เด็กเล็ก หมูํ 
2,8,11 และหรือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ๑ประปาตํางๆ  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุง/ซํอมแซมระบบ
น้ําประปาภายใน  ศูนย๑เด็ก
เล็ก หมูํ 2,8,11 และหรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ประปา
ตํางๆ 

  300,000 300,000 300,000 ประชาชนร๎อยละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 



-32- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่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 วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอ

บหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอย 1 หน๎าบ๎านนายสุรพล ยวง
ข๎าว ไปถึงหน๎าบ๎านนายมิตร  
การเพียร   พร๎อมถมดินไหลํ
ทางและ วางทํอ 
จํานวน  2 จุด  หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

500,000     ถนน คสล.
จํานวน1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง
อาคารศาลาเอนกประสงค๑  
ภายในหมูํบ๎านหมูํที่ 1 

เพื่อให๎มีอาคาร
เอนกประสงค๑
และสถานที่ให๎ใช๎
งานได๎ดีขึ้น 

อาคารศาลา
เอนกประสงค๑ หมูํที่ 1 

400,000     อาคาร
เอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

หมูํบ๎านมีสถานที่
เก็บของให๎
ระเบียบเรียบร๎อย
ขึ้น 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ซอย 1 สาย 2 เข๎าบ๎านยายหอม  
ยวงข๎าว พร๎อมถมดินไหลํทาง 
และวางทํอจํานวน 2 จุด หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

200,000     ถนน คสล.
จํานวน1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-33- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอย 7 หน๎าบ๎านนายผัด อ๎อย
หอม      พร๎อมถมดินไหลํทาง 
 หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

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

  400,000 400,000  ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เข๎าบ๎านนางนุชนาฎ  แก๎วลาย
พรหม พร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมไหลํทางเข๎าบ๎านนายดี 
รัศมี หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  300,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ข๎างบ๎านนายเรือน  ประชุมของ  
พร๎อมถมดินไหลํทาง หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ข๎างบ๎านนางกุํน  สุขจริง  พร๎อม
ถมดินไหลํทาง หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  300,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านนายไพชยนต๑ สิงห๑แก๎ว  
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



      -34-       
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านน.ส.ขนิษฐา 
ถึงการ พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง  หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  300,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านนายมูล ถนัด
เลื่อย พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง  หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. เข๎าบ๎านนางบุญนาค 
มีแสงเพชร พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง  หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อมเท
ลาน  หมํู 1 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเตาเผา จํานวน 1 
เตา 

600,000    1,000,000 ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

หมํูบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ได๎
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

14 โครงการจัดซื้อหินคลุก 
หมํู 1 

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบํอ
ในหมํูบ๎านให๎ดีขึ้น 

จัดซื้อหินคลุก หมํู 1     100,000 ประชาชนร๎อยละ 
90 ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
คสล.ถนนสายกลางข๎ามลํา
น้ําแมํต๊ํา หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

สะพาน คสล.กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

300,000     สะพาน คสล.
จํานวน 1 จุด 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มข้ึนและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-35- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
ข๎ามลําน้ําแมํต๊ําข๎างบ๎านนาง
สิน หลักฐาน(สะพานเหล็ก) 
 หมูํ  2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

สะพาน คสล.กว๎าง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร 

   250,000 250,000 สะพาน คสล.
จํานวน 1 จุด 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยบ๎านนางสงํา อ๎อยหอม
ไปถึงบ๎านนายพล เมืองซื่อ 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
นายศรีคํา  เดินเมืองพร๎อมถม
ดินไหลํทาง  หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

19 โครงการกํอสร๎างขยายถนน 
คสล. ข๎างบ๎านผู๎ชํวยดี  หมูํ 2 

เพื่อขยายให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 1 เมตร ยาว 30 
เมตร  

   200,000  ขยายถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ซอยบ๎านนายทองมี เกษร
พันธ๑ หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนายมานิตย๑ แก๎ว
นา พร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมํู 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนายสุทัศน๑ 
เมืองซื่อ พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-36- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการเทลาน คสล.ป่าสาน 
ม.3 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

เทลานป่าสาน ม.3 300,000     ประชาชนที่ไป
รํวมงานมีฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างเมนเตาเผาป่า
สุสานพร๎อมเทลาน  หมํู 3-2-4 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเตาเผา จํานวน 
1 เตา 

   1,000,000  เตาเผา จํานวน 1 จุด หมํูบ๎านมีที่ฌาปนกิจที่
ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ข๎างหอพักเย็นจิตรซอยข๎างบ๎าน
นายโดด นามเมือง หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 
เมตร ยาว200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม อาคารศาลา
เอนกประสงค๑เก็บวัสดุอุปกรณ๑ 
หมูํ 4 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ศาลา/อาคาร สถานที่
ให๎ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา
เอนกประสงค๑ ในเขต
พื้นที่หมูํบ๎าน 

 300,000   300,000 อาคาร
เอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

หมูํบ๎านมีสถานที่เก็บ
ของให๎ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
ทุํงหลวง พร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมํู 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 300,000   350,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างศาลาป่าสุสาน
บ๎านต๊ําน้ําล๎อม หมูํ 5 

เพื่อให๎ผู๎ที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รัความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่า
สุสานบ๎านต๊ําน้ําล๎อม 

  400,000   ศาลา จํานวน 1 หลัง ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
สายฮํองขี้ลิ้น พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 
เมตร ยาว200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-37- 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก/ลูกรังพร๎อมบด
อัดสายฮํองขี้ลิ้น หมํู 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

หนา 15 ซม. ยาว 250 เมตร   300,000   ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 2 บ๎านนาย
พิเชษฐ๑  อ๎อยบํารุง 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนางสุภาพ 
อิงอร หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม 
อาคารศาลา
เอนกประสงค๑เก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 5 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ศาลา/อาคาร สถานที่ให๎
ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา
เอนกประสงค๑ ในเขต
พื้นที่หมูํบ๎าน 

   500,000  อาคาร จํานวน 1 
หลัง 

หมูํบ๎านมีสถานที่เก็บ
ของให๎ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก/ลูกรังพร๎อมบด
อัดสายทุํงหลวงตํอ(นาย
สงวน มูลข๎าว)  
หมํู 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง  4 เมตร ยาว 120 เมตร   250,000   ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-38- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการกํอสร๎างที่ทํา
การกองทุนหมํูบ๎าน ต๊ํา
น้ําล๎อม หมํู 5 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีสถานที่
ทํางานกองทุนหมํูบ๎าน 

กํอสร๎างที่ทําการกองทุน
หมํูบ๎าน ต๊ําน้ําล๎อม หมํู 5กว๎าง  
25 เมตร ยาว 35 เมตร 

   350,000  อาคาร 1 หลัง หมํูบ๎านมีสถานที่
ทํางานของกองทุน
หมํูบ๎านที่ดีขึ้น 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน คสล.ข๎ามลําน้ํา
แมํตํ๊าเข๎าบ๎านนายสนิท 
แก๎วปุก หมํู 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง  6 เมตร ยาว 12 เมตร 
ซอย 2 หลังวัด 

300,000  50,000   สะพาน คสล.จํานวน 
1 จุด 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

37 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อม
เทลาน หมํู 5,6,12 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเตาเผาป่าสุสาน จํานวน 
1 เตา 

600,000     เตาเผา จํานวน 1 จุด หมํูบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างศาลา
ป่าสุสานศริสต๑เตียน
พร๎อมห๎องน้ํา หมํู 6 

เพื่อให๎ผ๎ูที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รับความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่าสุสาน 
ศริสต๑พร๎อมห๎องน้ํา หมํู 6 

300,000     ศาลาที่พักและ
ห๎องน้ํา จํานวน 2 จุด 

ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน คสล.ข๎ามหอ
พํอบ๎าน หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 500,000  500,000   สะพาน คสล.จํานวน 
1 จุด 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7 ทําล๎อ 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,000     ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7 ทําล๎อ ชํวง
ที่ 2 พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง  หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชํวงที่ 2 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 



-39- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

42 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยประปา พร๎อม
ถมดินไหลํทาง  หมํู 6 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 8 ตรงข๎าม ซอย 
5 พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยหลังสวนกํานัน
จอม พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง  หมํู 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

    500,000 ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

45 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนลูกรังข๎าง
ลําเหมืองทุํงมะโหกเชื่อม
ถนนทําล๎อ ซอย 7 หมํู 6 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังกว๎าง 5 เมตร ยาว
1000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

  300,000   ถนนบดอัดลูกรัง
จํานวน 1 เส๎น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎างถนน  
คสล.หน๎าบ๎านพํอ 
หน๎อยเมืองแก๎ว  เทียม
แก๎ว พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมํู 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  300,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อมเท
ลาน หมํู 7 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเตาเผาป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตาพร๎อมเทลาน 

  1,000,000
เทศบาล 

และหมูํบ๎าน 

600,000  เตาเผา จํานวน 1 
จุด 

หมํูบ๎านมีที่ฌาปนกิจที่
ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

 



-40- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมไหลํทางสาย
ทุํงป่ากลองเชื่อมบ๎าน
อาจารย๑หนานต๏ะ หมํู 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมไหลํทางสาย
ทุํงกลอง หมํู 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

    500,000 ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

50 โครงการบดอัดถนน
ลูกรังสายการเกษตรทุํง
นอก หมํู 7 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังบดอัด กว๎าง 5 
เมตร ยาว1000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

    500,000 ถนนลูกรัง จํานวน 1 
เส๎น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

51 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุก/ลูกรังพร๎อมบด
อัดสายหัวตํ๊าพระแล-อําง
ทุํงกลอง หมํู 7 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง  4.50 เมตร ยาว 1300 
เมตร หนา 0.20 ซม. 

 350,000 250,000   ถนนลูกรัง 
 จํานวน 1 สาย 

เกษตรกรได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
คสล. ซอย 8 ข๎ามหอเจ๎า
บ๎าน หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 600,000  600,000   
สะพาน คสล.จํานวน 
1  

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างศาลาป่า
สุสานพร๎อมเทลานและ
ห๎องน้ํา หมํู 8 

เพื่อให๎ผ๎ูที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รับความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่าสุสาน 
พร๎อมเทลาน และห๎องน้ํา  
หมํู 8 

  500,000   ศาลาที่พักและ
ห๎องน้ํา  1  หลัง 

ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

 



-41- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

54 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังบดอัดแนํนเพื่อ
การเกษตรสายทุํงใหมํ 
หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ถนนลูกรังบดอัด กว๎าง 5 
เมตร ยาว1000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

 500,000    ถนนลูกรัง จํานวน 1 
เส๎น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎การ
ขนถํายสินค๎าเร็วขึ้น 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อมเท
ลาน หมํู 8 

เพื่อให๎หมํูบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเตาเผาป่าสุสาน 
จํานวน 1 เตา 

 600,000 900,000   เตาเผา จํานวน 1 จุด หมํูบ๎านมีที่ฌาปนกิจที่
ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

56 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. เข๎าซอยบ๎าน 
นายบุญชํวย  เพียรทอง 
 หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

 500,000    ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. เข๎าซอยบ๎าน 
รต.บุญชํวย  เผือกทอง 
ชํวงที่ 2 พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมํู 8 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

  400,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
บดอัดหินคลุกเพื่อ
การเกษตรสายทุํงใหมํ,
หาดกุด ทุํงยาวและทุก
สายภายในเขตพื้นที่  
หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนบดอัดหิน
คลุกเพื่อการเกษตรทุก
สาย กว๎าง 5 เมตร ยาว 
2000 เมตร  

  500,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมํูบ๎านทุกสายได๎รับ
การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎การ
ขนถํายสินค๎าเร็วขึ้น 

กองชําง 

 



-42- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

59 โครงการถนนหินคลุกบด
อัดสายเข๎าหอเจ๎าบ๎าน 
 หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

ถนนหินคลุกบดอัดสายเข๎า
หอเจ๎าบ๎าน หมํู 8 

   300,000  ถนนหินคลุกบดอัด 
จํานวน  1  สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

60 โครงการลงหินคลุกบด
อัดเส๎นทางข๎างป่าสุสาน 
หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนหินคลุกบดอัดเส๎นทาง
ข๎างป่าสุสาน หมํู 8 

   350,000  ถนนหินคลุกบดอัด 
จํานวน  1  สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

61 โครงการลงหินคลุกบด
อัดซอยเข๎าสระน้ําธารณะ 
หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนหินคลุกบดอัดซอยเข๎า
สระน้ําธารณะ หมํู 8 

   300,000  ถนนหินคลุกบดอัด 
จํานวน  1  สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยหลังวัด หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

63 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย5-6 สํวนที่เหลือ 
หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

 
 



-43- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

64 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายหลังโรงเรียน 
หมํู 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

   400,000 400,000 ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมไหลํทาง 
ทางเข๎าป่าสุสาน พร๎อมเท
ลาน  หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

400,000     ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 8,11,12 หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

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

500,000     ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตรทุกสายใน
หมํูบ๎าน หมํู 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสาย กว๎าง 5 
เมตร ยาว 2000 เมตร  

500,000     จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมํูบ๎านทุกสาย
ได๎รับการปรับปรุง
ให๎ดีขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 1 พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง  หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 200,000    ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

69 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 6 พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง บ๎านนายถนอม 
หาสิ่ง หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-44- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

70 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 6 พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง บ๎านนายธวัชชัย 
ใจหลัก หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

71 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 10 พร๎อมถม
ดินไหลํทางซอยบ๎านนาย
ตา ท๎าวลํา หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 11 พร๎อมถม
ดินไหลํทางซอยบ๎านนาย
ปิติกร  เกํงแรง หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างเทลาน
คอนกรีตโรงน้ําดื่ม หมํู 9 

เพื่อให๎โรงจัดทําน้ําดื่มได๎ได๎
มาตรฐาน 

เทลานคอนกรีตโรงน้ําดื่ม 
หมํู 9 

 200,000    ลานคอนกรีตโรง
น้ําดื่ม 1 แหํง 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการไป
รับ-สํงน้ําดื่ม 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 6 เชื่อมซอย 7 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 12 ซอยเข๎าบ๎าน
นางณัฐดา สมสืบ พร๎อม
ถมดินไหลํทาง  หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-45- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

76 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านพํอศรี ท๎าวลํา 
หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

77 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านพํอหลวง
หมํอง  เกํงแรง หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านพํอตา ท๎าวลํา 
หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

79 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายประสิทธิ์ 
จักไม๎ หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนางดารุณี 
หม่ันไรํ หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

81 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายสรวิทย๑  
ชื่นใจ หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายบุญสม  
เมืองวงค๑  หมํู 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  200,000   ถนน คสล.
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-46- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

83 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทุํงต๎นแฟนถึง
เชื่อมตํอบนเนิน พร๎อม
ถมดินไหลํทาง  หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

84 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายทุํงจกปก 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายมํอนกองหิน 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 5   พร๎อมถม
ดินไหลํทาง  หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

87 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 2 พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง หมํู 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

400,000  400,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

88 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000   400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-47- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

89 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 4 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000   400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

90 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรใน
หมูํบ๎านเช่ือมกันทุก
ซอย หมูํ 10  

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังกว๎าง 5 เมตร 
ยาว1000 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

 500,000 500,000   ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

91 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 8 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 400,000  400,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

92 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อมเท
ลานคอนกรีต คสล.และ
ขยายเขตไฟฟ้าหมูํ 10 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

600,000     เตาเผา 1 เตา 
ลาน คสล. 1 จุด 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

93 โครงการกํอสร๎างห๎อง
น้ําป่าสุสานพร๎อมตํอ
ทํอประปาและไฟฟ้า 
หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนที่มางาน
ฌาปนกิจได๎รับความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างห๎องน้ําป่าสุสาน
พร๎อมตํอทํอประปาและ
ไฟฟ้า หมูํ 10 

  500,000   ประชาชนร๎อยละ 
80 ที่มารํวมงาน
ฌาปนกิจมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนที่มา
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

94 โครงการขยายถนน 
คสล.ทางเข๎าบ๎านโป่ง
ขาม หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ขยายถนน คสล.ทางเข๎า
บ๎านโป่งขาม หมูํ 10 

  500,000   ประชาชนร๎อยละ 
80 ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 



-48- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

95 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทุกซอย สาย 3  
 ชํวง 4  หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ดังนี ้
ปี 63 ก. 4 ม. ย. 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปี 64 ก. 4 ม. ย. 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปี 65 ก. 4 ม. ย. 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000  400,000 400,000 400,000 ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

96 โครงการกํอสร๎างเมน
เตาเผาป่าสุสานพร๎อมเท
ลาน คสล.หมูํ 11 
 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

600,000  1,000,000 
เทศบาล 

และ
หมูํบ๎าน 

  เตาเผา 1 เตา 
ลาน คสล. 1 จุด 

หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ได๎
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 
 

97 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 15 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กํอสร๎างถนน คสล.ซอย 15 
พร๎อมถมดินไหลํทาง หมูํ 
11 

  400,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

98 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 16 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 
 

กํอสร๎างถนน คสล.ซอย 16
พร๎อมถมดินไหลํทาง หมูํ 
11 

  400,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



 
-49- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

99 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 17 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 
 

กํอสร๎างถนน คสล.ซอย 17
พร๎อมถมดินไหลํทาง หมํู 
11 

  400,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

100 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 19 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 
 

กํอสร๎างถนน คสล.ซอย 19 
พร๎อมถมดินไหลํทาง หมํู 
11 

  400,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

101 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายอํางห๎วยปู  
หมํู 11 
 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกสบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายอํางห๎วย
เฮือก(เข๎าสวนส๎ม) กว๎าง 5 
เมตร ยาว  2000 เมตร  

 600,000 600,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดีขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
และการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

102 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน ซอย 11 
หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 600,000    ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

103 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทางไปวัดมํวงเจ็ด
ต๎นพร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมํู 11 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000   ถนน คสล.จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-50- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

104 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรสายอําง
ห๎วยเฮือก (ข๎างสวนส๎ม)  
หมํู 11 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายอํางห๎วย
เฮือก(เข๎าสวนส๎ม) กว๎าง 5 
เมตร ยาว  2000 เมตร  

 500,000 500,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรได๎รับ
การปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

105 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนน สาย 4  
หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   600,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

106 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมํูบ๎านหมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมํูบ๎านหมํู 11 

   400,000  ประชากรร๎อยละ 
90ได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

107 โครงการปรับปรุง/ตํอเติม
ศาลาเอนกประสงค๑  
หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานที่สํวนกลางไว๎ใช๎
ในการประชุมหมํูบ๎าน 

ตํอเติมศาลาเอนกประสงค๑ 
หมํู 11 

    300,000 ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

  

108 โครงการซํอมแซมถนนสาย
อํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก หมํู 11 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ซํอมแซมถนนสายอํางเก็บ
น้ําห๎วยเฮือก หมํู 11 

    300,000 จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรได๎รับ
การปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

109 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ห๎องสมุดชุมชนพร๎อมสื่อการ
เรียนรู๎ หมํู 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ห๎องสมุดไว๎ศึกษาข๎อมูล 

กํอสร๎างห๎องสมุดชุมชน
พร๎อมสื่อการเรียนรู๎  
หมํู 11 

    300,000 ห๎องสมุด 1 แหํง ประชาชนสามารถ
ได๎รับความรู๎ และข๎อมูล
ขําวสารมากขึ้น 

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
สายภายในสันป่าเหียง ตอนที่ 
2-3-4 -5-6หมํู 12 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

600,000  600,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 



 
-51- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

111 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายหลังบ๎านเชื่อมโรง
กลั่นสุราทัดดา พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง หมํู 12  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 400,000 400,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

112 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางซอยภายใน
หมํูบ๎าน ซอย 2,3,4,5 ม.12 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางซอยภายใน
หมํูบ๎าน ซอย 2,3,4,5หมํู 12 

   500,000  ถนนลาดยาง 
 จํานวน 4 จุด 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

113 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 5 พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง หมํู 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 300,000    ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

114 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายตวงคํา  
เม่ียงหอม พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมํู 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  300,000   ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

115 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.เส๎นทางผํานสวนนาย
จันทร๑  พงษ๑ยศ พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมํู 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   300,000  ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 
 
 

 



-52- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

116 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนน คสล. คสม. 
ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส๑ ถนนลูกรัง หิน
คลุก  ถนนเพื่อ
การเกษตร สะพาน  
ที่ชํารุดทรุดโทรม และ
ถมดินสองข๎างทาง 
เทศบาลและที่
สาธารณะภายในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 
ตั้งแตํหมูํที่ 1-13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรและการขนผลิต
ทางการเกษตร 
ได๎อยํางปลอดภัย 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนน คสล. คส
ม. ถนนลาดยางแอสฟัล
ติกส๑ ถนนลูกรัง หินคลุก  
ถนนเพื่อการเกษตร 
สะพาน  ที่ชํารุดทรุด
โทรมในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา ตั้งแตํหมูํที ่
 1-13 

500,000 500,000 500,000 500,000  ประชากร13 หมูํบ๎าน 
มีถนนที่ได๎มาตรฐาน
ในการสัญจรเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

กองชําง 

117 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม 
อาคารศาลา
เอนกประสงค๑ อาคาร
เทศบาล  ฌาปนสถาน 
ที่อยูํอาศัยผู๎ด๎อยโอกาส  
ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ําตั้งแตํหมูํที่ 1-13 

เพื่อปรับปรุงศาลา/อาคาร 
/อยูํอาศัยผู๎ด๎อยโอกาส/
สถานที่และฌาปนสถาน
ให๎ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา/ที่อยูํอาศัย
ผู๎ด๎อยโอกาส/อาคาร
เอนกประสงค๑ เทศบาล 
ฌาปนสถาน   ในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวนศาลา/อาคาร
สถานที่ในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ําได๎รับ
การปรับปรุงให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนมี
สถานที่ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
ให๎ได๎ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
-53- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

118 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑และเก็บ
วัสดุอุปกรณ๑ของ
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎ที่มาเข๎ารํวม
ประชุม และเจ๎าหน๎าที่
มีสถานที่รับประทาน
อาหาร 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑และเก็บ
วัสดุอุปกรณ๑ของ
เทศบาล 
 

200,000  200,000 200,000 200,000 อาคาร
เอนกประสงค๑
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานที่
รับประทานอาหาร
และจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ของเทศบาล
เพื่อป้องกันการสูญ
หายได๎ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

119 โครงการกํอสร๎างโรง
จอดรถเทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎มาเข๎ารํวม
ประชุม ประชาชน
ที่มาติดตํอราชการ 
และเจ๎าหน๎าที่มี
สถานที่จอดรถให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

กํอสร๎างโรงจอดรถ
เทศบาล 

200,000  200,000 200,000 200,000 
โรงจอดรถ จํานวน 
1 แหํง 

ประชาชนมีสถานที่
จอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

120 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซม ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กตําบล ลานกีฬา 
หมูํที่ 2,8,9,11 ในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ให๎ใช๎
งานได๎ดีขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหมูํที่ 
2,8,9,11 ในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนศูนย๑เด็กเล็ก
ที่ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ําได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการและมี
ส่ิงแวดล๎อมที่ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 
สํานักปลัด 

121 โครงการกํอสร๎างสนาม
เด็กเลํนสร๎างปัญญาใน
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

  460,000 460,000 460,000 ร๎อยละ 80 เด็กมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง การเรียน
และเสริมพัฒนาการ
เด็กให๎ดีขึ้น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการและมี
ส่ิงแวดล๎อมที่ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 
สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

122 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กใน
โรงเรียนบ๎านต๊ําอินโต
ประชานุเคราะห๑ หมูํ 5 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีศูนย๑เด็กที่มั่นคง 
ถาวร 

อาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 1 หลัง  

 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 หลัง 

เด็กอนุบาลได๎มี
สถานที่เรียนที่มั่นคง 
ถาวรเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
สํานักปลัด 

123 โครงการกํอสร๎าง
โรงรถและห๎องน้ํา
ศูนย๑บริการประชาชน
ในโรงเรียนบ๎านต๊ําอิน
โตประชานุเคราะห๑หรือ
ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

.เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช๎บริการ 
 
 
 

กํอสร๎างโรงรถและ
ห๎องน้ํา จํานวน 1 หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงรถและห๎องน้ํา
บริการประชาชน
จํานวน 1 หลัง 

ประชาชนสามารถใช๎
สถานที่ในการติดตํอ
ราชการได๎สะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

124 โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
ให๎บริการประชาชนใน
ด๎านการชําระภาษี
อาคารกองคลัง 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการ 

ประชาชนผู๎มาติดตํอเรา
ชการ 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มา
ติดตํอราชการได๎รับ
ความพึงพอใจและ
สะดวกสบายมาก
ขึ้น 

ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการได๎รับความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

กองชําง 
กองคลัง 

125 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.เชื่อมตํอหน๎า
อาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหมํ หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

126 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานศูนย๑ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และศูนย๑บริการ
ประชาชน ตําบล ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การ บริหารงานของ
เทศบาล 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง
อาคารสํานักงานศูนย๑
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ
ศูนย๑บริการประชาชน
ตําบล ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีอาคารสํานักงาน
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานให๎บุคลากร
ของ อปท. 

มีสถานทํางานและที่
เก็บวัสดุ ครุภัณฑ๑ใน
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

127 โครงการปรับปรุง
อาคารที่จอดรถศูนย๑
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารของ
เทศบาล 

ปรับปรุงอาคารที่จอด
รถศูนย๑ป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงโรงจอดรถ
ของงานป้องกันฯ 

เพื่อปกป้องทรัพย๑สิน
ของเทศบาลไมํให๎
ได๎รับความเสียหาย 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

128 โครงการกํอสร๎างฝายน้ํา
ล๎น จํานวน 3 จุด หมํู 1 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําและกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

สร๎างฝายน้ําล๎น  
จํานวน 3 จุด 
-ที่นานายยงค๑  ใหญํวงค๑ 
-สามแยกนานายจันทร๑ นางาม 
-ที่นานายสุขคํา 

 300,000  300,000  ฝายน้ําล๎น 
จํานวน 3 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

129 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 4 พร๎อม
ฝาปิด หมํู 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา ซอย 4
พร๎อมฝาปิด หมํู 1 

  200,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

130 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 3 พร๎อม
ฝาปิด หมํู 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา ซอย 3 
พร๎อมฝาปิด หมํู 1 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

131 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 6 พร๎อม
ฝาปิด หมํู 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา ซอย 6 
พร๎อมฝาปิด หมํู 1 
 

 200,000 200,000    รางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 
จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

132 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองรํองก๏อดห๎า หมํู 1 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 
 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองรํองก๏อดห๎า 
หมํู 1 

  300,000 300,000  ดาดลําเหมือง 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กองชําง 

133 โครงการขุดลอกหนอง
แฮด หมํู 1 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในการเกษตรชํวง
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหนองแฮด  
หมํู 1 

   500,000 500,000 ร๎อยละ 80 สามารถ
กักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

134 โครงการกํอสร๎างฝาย
ชลประทานพร๎อมคลอง
สํงน้ําลําห๎วยเคียน หมํู 1 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายชลประทานพร๎อม
คลองสํงน้ําลําห๎วยเคียน หมํู 1 

   500,000 500,000 ร๎อยละ 70 สามารถ
กักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

135 โครงการวางทํอพร๎อม
บํอพักและถมดิน ซ.3 
(ลานกีฬา) หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 
 

วางทํอพร๎อมบํอพักและ
ถมดิน ซ.3 
(ลานกีฬา) หมูํ 1 

   200,000  ทํอระบายน้ําพร๎อม
บํอพักน้ํา 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

136 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมฝายน้ําล๎น หอ
เจ๎าพํออินตา หมํู 1 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ปรับปรุง/ซํอมแซมฝายน้ํา
ล๎น หอเจ๎าพํออินตา หมํู 1 

   200,000  ฝายน้ําล๎นจํานวน 1 จุด มีฝายกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

137 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ําพร๎อมถมดิน
และบํอพักหน๎าบ๎าน
ผู๎ชํวยศรีวรรณ ถึงหน๎า
บ๎านนายน๎อย  หลักฐาน  
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ํา
พร๎อมถมดินและบํอพัก
หน๎าบ๎านผู๎ชํวยศรีวรรณ 
ถึงหน๎าบ๎านนายน๎อย  
หลักฐาน  
หมูํ 2 

300,000     ทํอระบายน้ําพร๎อม
บํอพัก จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

138 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา จํานวน 3 
จุดภายในหมูํบ๎าน หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

เสริมตํอพนังกั้นดิน 
จํานวน 3 จุดภายใน
หมูํบ๎าน  ดังนี ้
- หลังบ๎านนายตวงคํา  
- ข๎างอาคารอเนกประสงค๑ 
- สระสาธารณะ 
(นายทองวงค๑กา) ตํอ 

300,000     พนังกั้นดิน 
 จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

139 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองแมํต๊ํา(ทิศเหนือ) 
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองแมํต๊ํา
(ทิศเหนือ) หมูํ 2 

300,000     ร๎อยละ 80 สามารถกัก
เก็บน้ําได๎ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

140 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมฝายหลังบ๎าน
นายตวงคํา เมี่ยงหอม 
หมูํ 2 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ปรับปรุง/ซํอมแซมฝาย
หลังบ๎านนายตวงคํา เมี่ยง
หอม  

  150,000   จํานวนฝายได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดขีึ้น 

มีฝายกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

กองชําง 

141 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา หลัง
ศาลากองทุนหมูํบ๎าน
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้น
น้ํา หลังศาลากองทุน
หมูํบ๎านหมูํ 2 

  100,000   พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

142 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา หลังบ๎าน
นางสมบูรณ๑ จิตร
ประไพ หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้น
น้ํา หลังบ๎านนางสมบูรณ๑ 
จิตรประไพ หมูํ 2 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

143 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา หน๎าบ๎าน
นายศรีคํา เดินเมือง  
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้น
น้ํา หน๎าบ๎านนายศรีคํา 
เดินเมือง หมูํ 2 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

144 โครงการซํอมแซมฝาย
หลังบ๎านนายศรีคํา  
เดินเมือง หมูํ 2 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ซํอมแซมฝาย หลังบ๎าน
นายศรีคํา  
เดินเมือง หมูํ 2 

   150,000  ฝายได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดขีึ้น
จํานวน 1 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

กองชําง 

 
 



-59- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

145 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองแมํตํ๊า ข๎างถนนสาย 
1127 จากหน๎าโรงเรียน
บ๎านต๊ําดอนถึงบ๎านนาย
เหมย นายศรีวรรณ  
(ทิศใต๎) หมํู 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองแมํตํ๊า 
(ทิศใต๎) หมํู 2 

 300,000   300,000 ร๎อยละ 80 สามารถกักเก็บ
น้ําได๎ในปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

146 โครงการขุดลอกลําน้ํา
แมํตํ๊าจากฝายน้ําล๎นหลัง
บ๎านนายศรีคํา เดินเมือง
ไปจนสุดลําน้ําแมํอิง และ
ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
ในหมํูบ๎านหมํู 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํต๊ําจากฝาย
น้ําล๎นหลังบ๎านนายศรีคํา 
เดินเมืองไปจนสุดลําน้ําแมํ
อิง และขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะในหมํูบ๎านหมํู 2 

 300,000   300,000 ร๎อยละ 80 สามารถกักเก็บ
น้ําได๎ในปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

147 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิดทุก
คุ๎มซอยและติดถนนสาย 
1127หมํูบ๎าน  หมํู 2 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําพร๎อม
ฝาปิดติดถนนสาย 1127
หมํูบ๎าน  หมํู 2 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

148 โครงการซํอมแซมฝาย
หน๎าบ๎านนางสุพรรณ 
รวดเร็ว หมํู 2 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ซํอมแซมฝายหน๎าบ๎านนาง
สุพรรณ รวดเร็ว หมํู 2 

    150,000 ฝายได๎รับการปรับปรุงให๎
ดีขึ้นจํานวน 1 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

149 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
ดิน /กั้นน้ํา ข๎างบ๎านนาง
พิกุล  เม่ียงหอม หมํู 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
พังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้นน้ํา 
ข๎างบ๎านนางพิกุล   
เม่ียงหอม หมํู 2 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

150 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมวัสดุ 
อุปกรณ๑ หมูํ 2 

    500,000 ร๎อยละ 80 ของประชาชน
หมูํที่ 2 มีน้ําสะอาดสําหรับ
การอุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
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หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

152 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา หลังบ๎าน
นายอุทัย เหมี้ยงหอม 
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้น
น้ํา หลังบ๎านนายอุทัย เหมี้
ยงหอม หมูํ 2 

    150,000 พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

153 โครงการซํอมแซมฝาย
น้ําล๎นซอย 6 หมูํ 2 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ซํอมแซมฝายน้ําล๎นซอย 6 
หมูํ 2 

    200,000 ฝายได๎รับการ
ปรับปรุงให๎ดขีึ้น
จํานวน 1 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

154 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา บ๎านนาง
สุดา รัศมีและหลังบ๎าน 
น.ส.นารี เมืองซื่อ หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน /กั้น
น้ํา บ๎านนางสุดา รัศมีและ
หลังบ๎าน น.ส.นารี เมือง
ซ่ือ หมูํ 2 

    100,000 พนังกั้นดิน 
 จํานวน 2 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

155 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา บ๎านนาง
วรรณิภา ใหญํวงค๑ 
 (ชํวงที่ 2) หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

100,000     พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

156 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา หน๎า
โรงเรียนบ๎านต๊ําดอนมูล 
  (ชํวงที่ 2) หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

200,000     พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

157 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา รอบวัดต๊ํา
ป่าลาน หมู ํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 
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158 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหลังบ๎าน
นางวิลัย  อ่ินแก๎ว หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

200,000   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

159 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหน๎าบ๎าน
นายสุทัศน๑  ใหญํวงค๑ 
หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

 200,000 300,000   พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

160 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําข๎างบ๎าน
นายอินจันทร๑ ใหญํวงค๑ 
หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

 200,000  200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

161 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําข๎างบ๎าน
นายมูล   ยอดอ๎อย 
 หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

162 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา บ๎านนาย
สําลอง หอมหวาน  
หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

   200,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

163 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมดาดลําเหมือง
สายโบสถ หมํู 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
พังทลาย 

ปรับปรุงซํอมแซมดาดลํา
เหมืองสายโบสถ หมํู 3 

   300,000  ดาดลําเหมืองได๎รับการ
ปรับปรุงซํอมแซม 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 
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164 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา จํานวน 
10 จุด  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 1000 ม. 
หนา 0.15 ม. จํานวน 10 จุด ดังนี้ 
1. บ๎านนางไหล ใหญํวงค๑ 
2. บ๎านนายบุญสํง นามเมือง 
3. บ๎านนายสุทัศน๑ ค๎าโค 
4. หลังบ๎านพํอหลวงจันทร๑  วงค๑
คํา 
5. บ๎านนางซอน ปุกถํ้า 
6. ข๎างศาลาอเนกประสงค๑ 
7. บ๎านนางจีรพร ประชุมของ 
8. บ๎านนางสิริวรรณ ประชุมของ 
9. บ๎านนายบุญมี จันทร๑สา 
10. บ๎านนางจิ๋น ปุกถํ้า 

600,000   600,000  พนังกั้นดิน  
จํานวน 10 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

165 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา จํานวน 3 
จุด  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 1000 ม. 
หนา 0.15 ม. จํานวน 3 จุด ดังนี้ 
1. บ๎านนายน๎อย ใหญํวงค๑ 
2. บ๎านนายอุดม ไชยยา 
3. บ๎านนางวิสมาส ถึงการ 
 

   300,000  พนังกั้นดิน  
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 
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166 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําบ๎านนาย
สมคิด ใจเปียง  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน/กั้นน้ําบ๎าน
นายสมคิด ใจเปียง  หมูํ 4 

  300,000   พนังกั้นดิน  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

167 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหัวฝาย  
หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 
 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน/กั้นน้ําหัว
ฝาย  หมูํ 4 

  300,000   พนังกั้นดิน  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

168 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีตรูป
ตัวยูพร๎อมฝาปิด ซอย 1 
 (ตํอเติมชํวงที่ 2) หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  
(ตํอเติมชํวงที่ 2) หมูํ 4 

300,000  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

169 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ําข๎างถนนสาย 
1127  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

ขุดลอกรางระบายน้ําข๎างถนน
สาย 1127  หมูํ 4 

  200,000  200,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

170 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นน้ํา จํานวน 3 จุด   
หมูํ 5 
  

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นน้ํา จํานวน 3 
จุด  หมูํ 5 ดังนี้ 
- ข๎างบ๎านนายพล  ตํวนชะเอม 
- ข๎างถนนสาย 1127 หน๎า บ๎าน
นายสถิต พรหมทอง 
- ข๎างบ๎าน น.ส.สุพิน กันทะไชย 
หมูํ 5 

500,000 500,000    พนังกั้นดิน 
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

171 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมือง จํานวน 5 จุด  
หมํู 5 
 
 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง จํานวน 
5 จุด หมํู 5 
- สายกลางบ๎าน 
- สายทุํงมะโหก 
- สายทุํงหลวง 
- สายโทก 
- สายทุํงธาตุ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 5 จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

172 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด
ภายในหมํูบ๎าน จํานวน 3 
จุด หมํู 5 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําใน
หมํูบ๎าน จํานวน 3 จุด ดังนี้ 
- บ๎านนายวันชัย เหม้ียงหอม
ถึงบ๎านนายยวน  มีทางดี 
- บ๎านนายคํามูล มีทางดี 
ถึงบ๎านนางแก๎ว สิทธิเลิศ 
- ข๎างศาลาที่อํานหนังสือ
หนังสือพิมพ๑หมํูบ๎าน 

 400,000 400,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

173 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
น้ํา จํานวน 5 จุด  หมํู 5 
  

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นน้ํา จํานวน 3 
จุด  หมํู 5 ดังนี้ 
1. บ๎านนางนภาพร ทําด ี
2. บ๎านนายสันติ ประชุมของ 
3. บ๎านนางสุพิน กันทะไชย 
4. บ๎านนางสํวน เหม้ียงหอม 
5. บ๎านนายทอง ชัยรัตน๑ 

  550,000   พนังกั้นดิน 
จํานวน 5 จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

 
 



 
-65- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

174 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
น้ํา บ๎านนางแสงพิศ  
 จันสา   หมํู 5 
  

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กว๎าง 15 ซม. ยาว 20 เมตร ลึก 
150 ซม. 

  200,000   พนังกั้นดิน 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

175 โครงการวางทํอระบายน้ํา 
จํานวน 1 จุด บ๎านนาย
สมพงษ๑ ประชุมของ  
หมํู 5 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

ขนาดทํอ 8 นิ้ว (PVC) บํอพัก 
จํานวน 2 บํอ  

 30,000 30,000   ทํอรายบายน้ํา 
จํานวน 1 จุด 

สามารถป้องกันน้ํา
ทํวมขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

176 โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
ลําน้ําแมํต๊ํา หมํู 5 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายกั้นลําน้ําแมํต๊ํา 
หมํู 5 

 300,000    ร๎อยละ 70 สามารถ
กักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

177 โครงการขุดลอกลําน้ํา
แมํตํ๊า จํานวน 3 สาย 
 หมํู 5 
 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลุํมอํางหน๎องบึ้งหัว
นานายจําเริญ อภิวงค๑ หมูํ 7 

   1,000,000  สามารถกักเก็บน้ําได๎
ในปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

178 โครงการขุดลอกเปลี่ยน
ทางน้ําเพื่อระบายน้ําถนน 
1193 หมํู 5 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ําเพื่อ
ระบายน้ําถนน 1193 หมํู 5 

   250,000  ปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎านลดลงร๎อยละ 
80 

สามารถระบายทาง
น้ําได๎เร็วขึ้นปัญหาน้ํา
ขังในหมํูบ๎านลดลง 

กองชําง 

179 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําตั้งแตํส่ีแยก
จนถึงสุดเขต หมูํ 5 ติด
หมูํ 6 พร๎อมฝาปิด  

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 250 เมตร  
หมูํ 5 

  300,000 550,000  รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

180 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ํารูปตัวยูพร๎อมฝาปิดบ๎าน
พํอหลวงหมั้ว และหน๎า
บ๎าน จ.ส.อ ณรงค๑ หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 200 
เมตร หมูํ 6 

 300,000 300,000   รางระบายน้ํา จํานวน 1 
จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

181 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองทําน้ําทําพนังกั้นน้ํา
แบบเรียงหิน จํานวน 2 ชํวง
ตั้งแตํหลังบ๎านนายหมูํ ถึง
ฝายปกครองและบ๎านผู๎ชํวย
โยธินถึงสะพานสวนนาย
เกียรติศักดิ ์ หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทํา
น้ําทําพนังกั้นน้ําแบบเรียง
หิน จํานวน 2 ชํวงตั้งแตํ
หลังบ๎านนายหมูํ ถึงฝาย
ปกครองและบ๎านผู๎ชํวย
โยธินถึงสะพานสวนนาย
เกียรติศักดิ ์หมูํ 6 

   500,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

182 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองสายทุํงมะโหก หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ทุํงมะโหก หมูํ 6 

  300,000 300,000  ดาดลําเหมือง จํานวน 1 
จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

183 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาภูเขาห๎วยวัดแงํซ๎าย
พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 
 

วางทํอประปาภูเขาห๎วย
วัดแงํซ๎ายพร๎อมวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 7 

600,000     ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมูํ 7 มี
น้ําไว๎ใช๎สําหรับ
การอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใชเ๎พิ่มมากขึ้น 

กองชําง 

 



-67- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

184 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมฝาปิด 
ซอย 1,5  หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด ซอย 1,5  หมูํ 7 

500,000     จํานวนรางระบายน้ํา 
จํานวน 2 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

185 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหน๎าบ๎าน
พํอหน๎อยเมืองแก๎ว 
เทียมแก๎ว หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

300,000     พนังกั้นดิน จํานวน 1 
จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

186 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
ซ.2 (ตลาดสี่แยกลงสํู
น้ําทําผํานหน๎าบ๎านนาย
สมบูรณ๑ ร๎อนกาศ หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําพร๎อม
ฝาปิด ซ.2 (ตลาดสี่แยกลงสํู
น้ําทําผํานหน๎าบ๎านนาย
สมบูรณ๑  ร๎อนกาศ  หมูํ 7 

 300,000 300,000   รางระบายน้ํา จํานวน 1 
จุด 
 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

187 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงแพะ  หมูํ 7 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํง
แพะ  หมูํ 7 

 300,000 300,000   ดาดลําเหมือง 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

188 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 
 

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อม
วัสดุ อุปกรณ๑ หมูํ 7 

  500,000   ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมูํที่ 7 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

189 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมฝาปิด 
ซอย 7,9 หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด ซอย 7,9 หมูํ 7 

 300,000    รางระบายน้ํา 
 จํานวน 2 จุด 
 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

190 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายห๎วยเฮือก  
หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ห๎วยเฮือก  หมูํ 7 

  500,000   ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

191 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายหนองปึ๋ง  
หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
หนองปึ๋ง  หมูํ 7 

   500,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

192 โครงการกํอสร๎างฝาย
ทุํงกลอง  หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างฝายทุํงกลอง  หมูํ 7    300,000  ฝายน้ําล๎น 
จํานวน 1 จุด 

สามารถกักเก็บน้ําไว๎
ในชํวงฤดูแล๎งได๎ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

193 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมือง สายสันกลาง
โรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑ หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง สาย
สันกลางโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑  หมูํ 7 

   500,000  ดาดลําเหมือง  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

194 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมฝาปิด 
หน๎าบ๎านแมํหน๎อย 
เครือสาร-แมํสุข อ๎อย
หวาน หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด หน๎าบ๎านแมํห
น๎อย เครือสาร-แมํสุข อ๎อย
หวาน หมูํ 7 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 



-69- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

195 โครงการขุดลอกลุํมอํางห
น๎องบึ้งหัวนานายจําเริญ อภิ
วงค๑ หมูํ 7 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลุํมอํางหน๎องบึ้ง
หัวนานายจําเริญ อภิวงค๑ 
หมูํ 7 

  500,000   สามารถกักเก็บน้ําได๎
ในปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

196 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
พร๎อมฝาปิดหน๎าบ๎านแมํ
ใหมํ –นายเทา ร๎อนกาศ  
หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายพร๎อม
ฝาปิดหน๎าบ๎านแมํใหมํ –
นายทา ร๎อนกาศ หมูํ 7 

   500,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

197 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
ดิน สายทุํงในตํอจาก
ของเดิม หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดิน สาย
ทุํงในตํอจากของเดิม หมูํ 
7 

   300,000  พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

198 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
ดินหลังบ๎านป้าบรม ประชุม
ของและหน๎าบ๎านนายมอย 
ธรรมไชย หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นดินหลัง
บ๎านป้าบรม ประชุมของ
และหน๎าบ๎านนายมอย 
ธรรมไชย หมูํ 7 

    300,000 พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

199 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
น้ําสายหน๎าวัดแงํซ๎าย หมูํ 8  

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 
1000 ม. หนา 0.15 ม. 

500,000     พนังกั้นดิน 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

200 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ํา ซอย 1 พร๎อมฝาปิด  
หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร หมูํ 8 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

201 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ํา ซอย 4 พร๎อมฝาปิด 
 หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร หมูํ 8 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 



 
-70- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

202 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา  ซอย 9  
พร๎อมฝาปิด หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

  400,000   รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

203 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายทุํงใหมํ 
หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายทุํง
ใหมํ หมูํ 8 

  400,000  120,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

204 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายทุํงใหมํ 
(สํวนที่เหลือ)หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายทุํง
ใหมํ (สํวนที่เหลือ) 
กว๎าง 0.80 เมตร  ยาว 100 
เมตร หมูํ 8 

    120,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

205 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยหน๎าวัด 
พร๎อมฝาปิด หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

  400,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

206 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําข๎างถนนสาย
สามแยกถึงซอย 9 หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

  300,000 300,000  รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

207 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําถนนสายศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.80 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 1200 เมตร  
หมูํ 8 

   400,000 600,000 รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

208 โครงการขุดลอกหน๎า
ฝายเหมืองหลวง หมูํ 8  

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎
ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหน๎าฝายเหมืองหลวง 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 
หมูํ 8 

  500,000   สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

209 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองหลวง หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองหลวง 
กว๎าง 2.5 เมตร  
ยาว 1200 เมตรหมูํ 8 

   600,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

210 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายห๎วยวัด 
หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ห๎วยวัด กว๎าง 1.2 เมตร  
ยาว 1000 เมตรหมูํ 8 

   550,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

211 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายแงํซ๎าย 
หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายแงํ
ซ๎าย กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 1300 เมตรหมูํ 8 

   500,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

212 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายทุํงสตวง 
หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายทุํง 
สตวง กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 1200 เมตร หมูํ 8 

   400,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

213 โครงการกํอสร๎างฝาย
น้ําล๎นห๎วยวัดแงํซ๎าย 
หมูํ 8 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ําและกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายน้ําล๎นห๎วยวัดแงํ
ซ๎าย กว๎าง 4 เมตร หมูํ 8 

    300,000 ฝายน้ําล๎น 
จํานวน 1 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ํา
ไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎ง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

214 โครงการกํอสร๎างบล๏อค
คอนเวอร๑ดห๎วยวัดแงํ
ซ๎าย หมูํ 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎างบล๏อคคอนเวอร๑ด
ห๎วยวัดแงํซ๎าย หมูํ 8 

 600,000 600,000   เกษตรร๎อยละ 80 
ได๎รับความสะดวก
รวดเร็วในการขน
สินค๎าทาง
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎การ
ขนถํายสินค๎าเร็วขึ้น 

กองชําง 
 

215 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงโฮ๎ง ทุํงบน  
หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํงโฮ๎ง 
ทุํงบน หมูํ 9 

 400,000  400,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 2  จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองชําง 

216 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงนอก หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํงนอก 
หมูํ 9 

  400,000 400,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองชําง 

217 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงปั้นเปิง 
 หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํงปั้น
เปิง กว๎าง 1 เมตร ยาว 150 
เมตร 

    400,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองชําง 

218 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงต๎นกอก  
หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํงปั้น
เปิง กว๎าง 1 เมตร ยาว 200 
เมตร 

    400,000 ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองชําง 

219 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําหน๎าโรงเรียนถึง
ซอย 3 พร๎อมฝาปิด หมํู 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําหน๎า
โรงเรียนถึงซอย 3 พร๎อมฝาปิด 
หมํู 9 

  400,000   รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กองชําง 

220 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําหน๎าโรงเรียนถึง
บ๎านนายอุเทน พร๎อมฝา
ปิด หมํู 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํากว๎าง 50 
ชม. ยาว 500 เมตร 

  400,000   รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

221 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําซอย 6 พร๎อมฝา
ปิด หมํู 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบาย ซอย 6
พร๎อมฝาปิด หมํู 9 

   300,000  รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

222 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําซอย 7 ถึงบ๎าน
นางสุคํา เดินอด พร๎อมฝา
ปิด หมํู 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา ซอย 7 
ถึงบ๎านนางสุคํา เดินอดพร๎อม
ฝาปิด กว๎าง 50 ชม. ยาว 500 
เมตรหมํู 9 

   400,000  รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

223 โครงการขุดลอกหน๎าฝาย
ทุํงเหลํา หมํู 9 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหน๎าฝายทุํงเหลํา  
หมํู 9 

   300,000  สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

224 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําทุํงต๎นแฟนสาย
บน พร๎อมฝาปิด หมํู 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําทุํงต๎น
แฟนสายบน พร๎อมฝาปิด 
กว๎าง 50 ซม. ยาว 600 เมตร 

    500,000 รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

225 โครงการขุดลอกพร๎อม
วางทํอระบายน้ําถนน
พหลโยธิน หมํู 10 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

ขุดลอกพร๎อมวางทํอระบาย
น้ําถนนพหลโยธิน หมํู 10 

 300,000 300,000   ร๎อยละ 80 ไมํมีน้ําทํวมขัง
ในหมํูบ๎าน 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

226 โครงการขุดลอกรํองเต๐ย 
หมํู 10 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกรํองเต๐ย กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 1200 เมตร ม. 10 

200,000  200,000   เกษตรกรร๎อยละ 70 มีน้ํา
ใช๎ในการเกษตรปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

227 โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
น้ําแบบปิด-เปิดลําน้ํารํอง
เต๐ย  หมํู 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายกั้นน้ําแบบปิด-
เปิดลําน้ํารํองเต๐ย  กว๎าง 6 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1200 
หมํู 10 

  300,000 300,000  ฝายกั้นน้ํา 
จํานวน 1 จุด 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

228 โครงการกํอสร๎างบล๏อค
คอนเวอร๑ดลําน้ํารํองเต๐ย 
หมํู 10 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎างบล๏อคคอนเวอร๑ดลํา
น้ํารํองเต๐ย หมํู 10 

  500,000   เกษตรร๎อยละ 80 ได๎รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การขนสินค๎าทาง
การเกษตร 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทํา
ให๎การขนถําย
สินค๎าเร็วขึ้น 

กองชําง 

229 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองซอยนานายป๋า 
  หมํู 10 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองซอยนา
นายป๋า  หมํู 10 

  300,000   ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

230 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองห๎วยโป่งขาม  
หมํู 10 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองห๎วยโป่งขาม  
หมํู 10 

    400,000 เกษตรกรร๎อยละ 80 มีน้ํา
ใช๎ในการเกษตรปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

231 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
สาย 1 หมํู 11 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายพร๎อมฝา
ปิด สาย 1 หมํู 11 

300,000     รางระบายน้ํา จํานวน 1  
จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

232 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองอํางห๎วยเฮือก  
หมํู 11 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองอํางห๎วย
เฮือก หมํู 11 
 

   300,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

233 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
สาย 2 หมํู 11 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายพร๎อมฝา
ปิด สาย 2 หมํู 11 

   300,000  รางระบายน้ํา 
จํานวน 1 จุด  

ลดปัญหาน้ําทํวม
ขังในหมํูบ๎าน 

กองชําง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

234 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร๎อม
ฝาปิด คุ๎ม 3  4 ,6 ,1,2,7 
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 12 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยูพร๎อมฝาปิด คุ๎ม 
3,4,6,1,2,7  ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํ 12 

500,000  500,000   รางระบายน้ํา 
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

235 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายไฟไหม๎
หรือสายพระราชดําริ 
หมูํ 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 
 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง
สายไฟไหม๎หรือสาย
พระราชดําริ หมูํ 12 

 300,000  300,000  ดาดลําเหมือง 
 จํานวน 1  จุด 

ไมํมีปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

236 โครงการขุดลอกลําน้ํา
แมํต๊ํา หมูํ 12 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํต๊ํา หมูํ 12     400,000 เกษตรกรร๎อยละ 80 
มีน้ําใช๎ใน
การเกษตรปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

237 โครงการวางทํอลอด
เหลี่ยมหรือทํอ คสล. 
ซอย 3 หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

วางทํอลอดเหลี่ยมหรือทํอ 
คสล. ซอย 3 หมูํ 13 

200,000     ทํอลอดเหลี่ยมหรือ
ทํอ คสล. จํานวน 1 
จุด 

ลดปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

238 โครงการขุดลอกรํองน้ํา
บํอโชค หมูํ 13 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกรํองน้ําบํอโชค หมูํ 
13 รายละเอียดตามแบบ
แปลน ทต.บ๎านต๊ํา 

300,000     สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

239 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 4 
พร๎อมฝาปิด  หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู ซอย 4 พร๎อมฝาปิด  
หมูํ 13 

 300,000 300,000   รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ํา
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอ

บหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

240 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 2 
พร๎อมฝาปิด  หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู ซอย 2 พร๎อมฝาปิด  
หมูํ 13 

  300,000   รางระบายน้ํา 
 จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

241 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 3
พร๎อมฝาปิด  หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู ซอย 3 พร๎อมฝาปิด  
หมูํ 13 

  400,000   รางระบายน้ํา  
จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

242 โครงการขุดลอกล้ําน้ํา
สามแยกเข๎าตําบล
บ๎านต๋ําสาย 1127 (ทาง
ทิศเหนือ) หมูํ 13 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกล้ําน้ําสามแยกเข๎า
ตําบลบ๎านต๋ําสาย 1127  
(ทางทิศเหนือ) หมูํ 13 

  300,000   สามารถกักเก็บน้ําได๎
ในปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

243 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

ลึก 160 เมตร ปากกว๎าง 6 
นิ้ว 
1.หน๎าศาลาเอนกประสงค๑ 
2. บํอโชค   

  500,000   ร๎อยละ 80 ประชาชน
มีน้ําสะอาดสําหรับ
การอุปโภค-บริโภคที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

244 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 
1-5 พร๎อมฝาปิด หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู ซอย 1-5 พร๎อมฝาปิด หมูํ 
13 

   400,000  รางระบายน้ํา จํานวน 
5 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

245 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมระบบน้ําประปา
ภายในหมํูบ๎าน  และหรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑
ประปาตํางๆ ภายใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

/ปรับปรุง/ซํอมแซมระบบ
น้ําประปาภายในหมูํบ๎าน 
และหรือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ๑ประปาตํางๆ 
ภายในตําบลบ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร๎อยละ 80 
มีน้ําสะอาดสําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

246 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซม
ระบบน้ําประปาภายใน  ศูนย๑เด็ก
เล็ก หมูํ 2,8,11 และหรือจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ๑ประปาตํางๆ  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุง/ซํอมแซมระบบน้ําประปา
ภายใน  ศูนย๑เด็กเล็ก หมูํ 2,8,11 และ
หรือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ประปาตํางๆ 

  300,000 300,000 300,000 ประชาชนร๎อยละ 80 มี
น้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

247 โครงการขุดลอกลําน้ําแมํต๊ําและ
แหลํงน้ําสาธารณะ และหรือขุด
เจาะบํอบาดาลในพ้ืนที่
สาธารณะ,เทศบาล สํารวจแหลํง
น้ํา ฯลฯในเขตพ้ืนที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํต๊ําและแหลํงน้ํา
สาธารณะ และหรือสํารวจแหลํงน้ํา 
ฯลฯในเขตพ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000  ประชาชนร๎อยละ 80 มี
น้ําไว๎ใช๎เพื่อการ
อุปโภค บริโภค เพิ่ม
มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

248 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ดาดลําเหมือง ฝายกั้น
น้ํา พนัง ฝายแม๎ว ลําห๎วย สโลป
ลําเหมือง ทํอลอดเหลี่ยม ราง
ระบายน้ํา ทํอ คสล.ฯลฯ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซมดาด
ลําเหมือง ฝายกั้นน้ํา พนัง 
ฝายแม๎ว สโลปลําเหมือง 
ทํอลอดเหลี่ยม 
 รางระบายน้ํา ฯลฯ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม ดาดลํา
เหมือง  
ฝายกั้นน้ํา พนัง ฝายแม๎ว  
ลําห๎วย  สโลปลําเหมือง  
ทํอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา ทํอ 
คสล.ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000  ประชาชนร๎อยละ 60 
ไมํมีปัญหาในเรื่องของ
น้ําทํวมและน้ําที่ใช๎ใน
การเกษตร 

เพื่อให๎เกษตกรมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ
และป้องกันน้ําทํวมขังได๎ดี
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

249 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎มาเข๎ารํวมประชุม 
ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการ และเจ๎าหน๎าที่ มีน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด 

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดตั้งระบบ
ประปาภายในเทศบาล  

200,000     บํอบาดาลจํานวน 1 บํอ ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการ และเจ๎าหน๎าที่ มีน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ยิ่งขึ้นและป้องกันการขาด
แคลนน้ําในชํวงฤดูแล๎ง 

กองชําง 

250 โครงการกํอสร๎าง พนังกั้นน้ํา ใน
เขตพ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎าง พนังกั้นน้ํา ในเขตพ้ืนที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 พนังกั้นน้ํา 
ในพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

ลดปัญหาตล่ิงพังทลาย กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการฝึกอาชีพให๎กับ
สตรีในชุมชนตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

ฝึกอาชีพให๎กับสตรีใน
ชุมชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนนําความรู๎มา
พัฒนากลุํมอาชีพของ
ตนเองให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

จัดฝึกอบรมผ๎ูสูงอายุ
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 
13 หมํูบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ของผู๎สูงอายุ
มีรายได๎เพ่ิมขึ้น 

ผู๎สูงอายุมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎พิการมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

จัดฝึกอบรมผ๎ูพิการ
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 
13 หมํูบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ของผู๎พิการมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

ผู๎พิการมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรม /
พัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพ
ตํางๆ ฯลฯ และหรือทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
รายได๎เพ่ิมขึ้น 

สํงเสริม/สนับสนุน/จัด
ฝึกอบรม /พัฒนา
ศักยภาพกลุํมอาชีพ
ตํางๆ ฯลฯ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมํูบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสามารถนํา
ความรู๎มาพัฒนากลุํม
อาชีพของตนเองให๎ดี
ย่ิงข้ึน 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรมให๎
ความรู๎เกษตรกรในการทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตกรมี
ความรู๎ในเรื่องการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํงเสริม/สนับสนุน/
จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกษตรกรในการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรนําความรู๎มา
ปรับใช๎ในการทํา
เกษตรกรรมในตําบล 

ทําให๎การทํา
เกษตรกรรมได๎ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้น
ลดการใช๎สารเคมี
ในตําบล 

สํานักปลัด 

6 โครงการพัฒนาแปร
รูปแบบผลิตภัณฑ๑ตํางๆ
ของกลํุมอาชีพในตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อพัฒนาสินค๎าให๎มี
รูปแบบที่ทันสมัยขึ้น 

จัดฝึกอบรมให๎กับ
กลํุมอาชีพตํางๆใน
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อสํงเสริมยอดขาย
ให๎กับกลํุมอาชีพตํางๆ 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชน
ดําเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสร๎าง
รายได๎ ลดรายจํายใน
ครอบครัว 

ลดปัญหา
คําใช๎จํายใน
ครอบครัวลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  การเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการเกษตร
ปลอดสารพิษตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

สํงเสริม/สนับสนุน
การทําเกษตรปลอด
สารพิษตําบลบ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํงเสริมให๎มีการปลูก
ผักปลอดสารพิษซ่ึง
เป็นความต๎องการของ
ตลาด 

ทําให๎การทํา
เกษตรกรรมได๎ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้น
ลดการใช๎สารเคมี
ในตําบล 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการจัดโซนนิ่ง
พื้นที่ด๎านการเกษตร 

เพื่อให๎เกษตกรมีการผลิต
ที่มีศักยภาพ 

สํงเสริมการรวมกลุํม
ผู๎ผลิตสินค๎าด๎าน
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีอาชีพที่
มั่นคงและมีรายได๎
เพิ่ม 

เกษตรมีความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการลดการใช๎
สารเคมีในชุมชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎สุขภาพและ
ส่ิงแวดล๎อมในชุมชนดีขึ้น 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

  30,000 30,000 30,000 ประชาชนร๎อยละ 80 
ลดการสารเคมีใน
การเกษตร 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวันเทศบาล                                                                                                                                                     เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความสําคัญและความ
เป็นมาของการ
กํอกําเนิดเทศบาลและ
ตะหนักถึงบทบาท
ความสําคัญของการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 

จัดกิจกรรมในที่ 24 
เมษายน ของทุกปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรท๎องถิ่นเห็น
ความสําคัญของการ
จัดตั้งเทศบาลและการ
ให๎บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรท๎องถิ่นมี
ความรัก ความ
ผูกพัน ความ
สามัคคีตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่
ราชการ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวิธีแหํง
ธรรมะสํูการพัฒนา
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก และ
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เด็ก 
เยาชน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลและประชาชน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 ของ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตได๎อยําง
มีความสุข 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํานํามาปรับ
ใช๎ในชีวิต ชุมชน
และสังคมได๎อยําง
มีความสุข 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหํงชาต ิ

เพื่อให๎เด็กกล๎าแสดงออก
และตระหนักถึงวินัย
หน๎าที่ของตนเอง 

เด็กในพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ําและตําบลอื่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 ของเด็กใน
ตําบลได๎แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเองและรู๎หน๎าที่ของ
ตนเอง 

เด็กได๎เห็นคุณคํา 
คุณประโยชน๑ของ
ตนเองที่รัฐได๎เห็น
ความสําคัญของ
เด็ก 

สํานักปลัด 

3 โครงการเยาวชนคิดดี 
ทําดีเพื่อตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เยาวชนมีความ
กระตือรือร๎นในการ
พัฒนาตนเองจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นําความรู๎ที่ได๎รับจาก
การจัดกิจกรรมไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ตํอไป 

เยาวชนมีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค๑
หํางไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกิจกรรม 
“คํายเยาวชนต๎นกล๎า
สร๎างคํานิยม 12 
ประการ” 

เพื่อกระตุ๎นการปลูกฝังคํานิยมหลัก 12 
ประการผํานกระบวนการมีสํวนรํวมใน
การขับเคลื่อนสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับ
ชุมชนของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 50 
คน 

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปเผยแพรํ
ขยายผลในพื้นที่ของ
ตนเองได๎ 

สํานักปลัด 

5 โครงการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันวัคซีน
วัฒนธรรม “คํานิยม 
12 ประการ” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสื่อให๎มีความ
ปลอดภัยและสร๎างสรรค๑เน๎นการสร๎าง
เนื้อหาสาระและขยายเครือขํายการเฝ้า
ระวังติดตามผลการดําเนินกรรมและ
การรายงานผลการขับเคลื่อนการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคมในพื้นที่และเพิ่มพูน
ทักษะจิตอาสาของตนเอง 

เด็กและเยาวชน
จากสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 50 
คน 

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ในตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปเผยแพรํ
ขยายผลในพื้นที่ของ
ตนเองได๎ 

สํานักปลัด 

6 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนอาหาร
เสริมนมสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย๑ 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่แข็งแรง เด็กในพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 160,000 160,000 160,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงปราศจาก
โรคขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย๑
ในตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
อาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 900,000 900,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 900,000 900,000 600,000 600,000 600,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสํงเสริมคุณภาพ
ทางการเรียน และ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรง การเรียนและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 



-85- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. 1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมคุณภาพ
ทางการเรียนของเด็ก
นักเรียน 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา   50,000 50,000 50,000 นักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํามีผลการ
เรียนดีขึ้น 

นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

12 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อให๎เด็กในชุมชน
มีสุขภาพที่ดี 

เด็กอายุ 6-12 ปีภายใน
หมูํบ๎าน/ตําบล(อุดหนุน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน) 

  260,000 260,000 260,000 เด็กมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงดีขึ้น 

เด็กในชุมชนมี
ความรู๎
ความสามารถ
ตระหนักในการ
เลือกบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

13 โครงการอินเทอร๑เน็ตศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ 8 

เพื่อให๎บุคลากรและ
นักเรียนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎
รวดเร็วขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
หมูํ 8 

  20,000 20,000 20,000 อินเทอร๑เน็ตศูนย๑  
หมูํ 8 

บุคลากรและ
นักเรียนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

14 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนเรียนดีในพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎นักเรียนที่
เรียนดีมีแรงจูงใจใน
การเรียนแตํยากจน 

นักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

  500,000 500,000 500,000 นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนได๎เรียนตํอ
ในสถาบันที่สูงขึ้น 

สํานักปลัด 



-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนแก๎ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเด็ก และ
เด็กที่มีพัฒนาการที่ลําช๎า 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

จํานวนเด็กในพื้นที่
ตําบลบ๎นต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กที่ได๎รับการพัฒนาการ
มีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ๑ แข็งแรง 

เด็กได๎รับการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต๎น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพรํระบาดของโรค
ตํางๆ 

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ํายาพํนหมอกควัน
และสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ  
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ 
ร๎อยละ 70  

การเกิดโรคที่
แพรํระบาดใน
ตําบลบ๎านต๊ํา
ลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค๑ป้องกัน 
ไข๎เลือดออกในตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดอบรมเรื่องการ
ป้องกัน ไข๎เลือดออกใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร๎อยละ 70 ได๎
ทราบวิธีการป้องกันการ
เกิดโรคไข๎เลือดออก 

การเกิดโรคไข๎
เลือดในตําบล
บ๎านต๊ําน๎อยลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุในตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุ
สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมให๎ลูกหลาน
และมีสุขภาพจิดที่ด ี

จัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุ
ในตําบลบ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎สูงอายุจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ผู๎สูงอายุมี
พัฒนาการทาง
ความคิดและมี
สุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 



-87- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการสํงเสริมด๎าน
สุขภาพจิต 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน  100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชนที่เข๎ารํวม
โครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
ร๎อยละ 80 

ประชาชนที่มีภาวะ
อาการซึมเคร๎าลดลง
และมีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการรณรงค๑ผู๎
อุปโภค-บริโภคด๎าน
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ตระหนักถึงการบริโภค
อาหารปลอดภัย 

จัดอบรมให๎กับกลุํมพํอค๎า-
แมํค๎า และกลุํมเกษตรผัก
ปลอดสารพิษ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ร๎อยละ 80 มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ประชาชนได๎อุปโภค-
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมํูบ๎าน (อสม.) 

เพื่อสํงเสริมการดําเนินงาน
ของ อสม. 

อสม. ตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

200,000 65,000 65,000 65,000 65,000 อสม.ให๎ความรู๎ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเบื้องต๎น 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการสัตว๑ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ๎าตามพระ
ปณิธานศาสตร๑จารย๑ 
ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอเจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ๑อัครราชกุมารี 

เพื่อให๎สุนัขและแมวได๎รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

สุนัขและแมวในเขตตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

 43,920 65,000 65,000 65,000 จํานวนการแพรํระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ๎าลดลง 

สามารถป้องกันการ
แพรํระบาดของโรค
พิษสุนัขบ๎า 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการสํารวจข๎อมูลจํานวน
สัตว๑และขึ้นทะเบียนสัตว๑ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ๎าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย๑ ดร.
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ๑อัครราช
กุมารี 

เพื่อทราบจํานวนของ
สุนัขและแมวในพื้นที่
และขึ้นทะเบียนสัตว๑
และเป็นการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

สุนัขและแมวใน
เขตตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมวได๎รับ
การขึ้นทะเบียนสัตว๑
ครบตามจํานวน 

สามารถขึ้นทะเบียน
สัตว๑สุนัข แมว ได๎ครบ
ตามจํานวน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข เชํน 
1.โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑  
2.โครงการสืบสานพราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง
เต๎านม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
4.ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
5.การสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
7.การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
10.โครงการชํวยลดการติดเอดส๑จากแมํสูํลูกสภากาชาด
ไทยพระเจ๎าวรวงค๑เธอพระองค๑เจ๎าโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 
11.โครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด Tobe 
mumber one (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรํุนในชุมชน/หมูํบ๎าน
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
หรือโครงการตามพระราชดําริด๎านสาธารณสุขด๎านอื่นๆ 

เพื่อแก๎ปัญหาด๎าน
สุขภาพอนามัยด๎าน
ตํางๆของประชาชน 

ให๎คณะกรรมการหมูํบ๎านจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริอยําง
น๎อย 3 โครงการ เชํน 1.โครงการ
อบรมหมอหมูํบ๎านในพระราช
ประสงค๑ 
2.โครงการสืบสานพราชปณิธาน
สมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 
3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และโครงการ
อ่ืนๆในจํานวน  11 โครงการ/
กิจกรรม 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนร๎อยละ 70 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 



-90- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการจัด
งานบรรพชาภาคฤดู
ร๎อน 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านตํ๊า 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริม
ประเพณีเลี้ยงผีขุนตํ๊า 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านตํ๊า 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพผู๎สูงอายุใน
การดูแลสุขภาพ
ตําบลบ๎านตํ๊า 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ผู๎สูงอายุ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

80,000 80,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎สูงอายุจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านตําบลบ๎านตํ๊าได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนจัด
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านตําบลบ๎านตํ๊า 

300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

 



-91- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการจัดกิจกรรม
วันพํอแหํงชาติ 
(วันดินโลก) 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมให๎เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสังคม 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

เพื่อให๎เด็ก เยาวชนได๎
ตะหนักถึงพระคุณบิดา 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรม
วันแมํแหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมให๎เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสังคม 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

เพื่อให๎เด็ก เยาวชนได๎
ตะหนักถึงพระคุณ
มารดา 

สํานักปลัด 

7 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร. 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

  10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ทําให๎ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการวันพระราช
สมภพพระราชินีใน
รัชกาล 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

  10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ทําให๎ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑มาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 



-92- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการสํงเสริม
ประเพณีวัดมํวงเจ็ด
ต๎น 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมํู บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

10 โครงการสํงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุโป่งขาม 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมํู บ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 

11 โครงการแขํงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวําง หมํูบ๎าน 
ตําบล  อําเภอ จังหวัด
และหนํวยงานอื่นๆ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 

แขํงขันกีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชนและหรือ
สนับสนุนการจัดการ
แขํงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ๑ระหวําง 
หมํูบ๎าน ตําบล  อําเภอ 
จังหวัดและหนํวยงาน
อื่นๆ 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนได๎รับความ
สนุกสนานและเกิด
ความสามัคคีเพ่ิมขึ้น 
อัตราการเจ็บป่วย
น๎อยลง 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดกิจกรรม
แหํเทียนพรรษา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมํูบ๎านได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

สํานักปลัด 



-93- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 1 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 1 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 4 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 4 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 7 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 7 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน  หมูํ 10 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 10 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 12 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 12 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 

18 โครงการจัดซื้ออุปกรณ๑
กีฬาเครื่องออกกําลังกาย
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 13 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเครื่อง
ออกกําลังกายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 13 

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 80  
จะได๎มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วยลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนาธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ กลุํมอาสาสมัคร
ตํางๆ 

เพื่อให๎อาสาสมัครมี
อาชีพ มีความรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

กลํุมอาสาสมัครใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000     ประชาชนที่เข๎ารํวมอบรม
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไป
เพิ่มรายได๎ให๎กับครอบครัว
และใช๎ชีวิตประจําวันได ๎

ประชาชนมีรายได๎
จากการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการเพิ่มความรู๎
ให๎กับประชาชนจัดซื้อ
หนังสือพิมพ๑ วารสาร 
ของหมูํบ๎าน และเทศบาล  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
รู๎ขําวสารเหตุการณ๑ที่
เป็นปัจจุบัน 

เพื่อจัดซื้อ
หนังสือพิมพ๑ 
วารสารอื่นๆให๎กับ
หมูํบ๎านและ
เทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000  จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ วารสาร
อื่นๆ จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารรวดเร็ว
และทันตํอเหตุการณ๑
ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการรณรงค๑ยุติ
ความรุนแรงแกํเด็กและ
สตรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
การป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรง 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา พนักงาน
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 ของประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ความรุนแรง 

ปัญหาความรุนแรง
ตํอเด็กและสตรีลดลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งสถาบันครอบครัว 

เพื่อให๎ครอบครัวตําบล
บ๎านต๊ําเป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข๎มแข็ง 

ครอบครัวตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน  13 
หมูํบ๎าน 

30,000     ครอบครัวที่เข๎ารับการอบรม
สามารถนําไปปฏิบัติใน
ครอบครัวให๎เป็นครอบครัวที่
อบอุํนได๎ 

ทําให๎การเกิดปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวในตําบล
บ๎านต๊ําลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ สปสช. และทัศน
ศึกษาดูงานของกลํุมตํางๆ 
ฯลฯ 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ 
สปสช. 

ประชาชน กลุํม องค๑กร
ตํางๆในตําบลบ๎านต๊ํา 

200,000 168,000 168,000 180,000 200,000 กิจกรรมของ 
สปสช.ลงสํูการ
พัฒนาประชาชน
ร๎อยละ 80 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนที่มีรายได๎
น๎อย 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
และพนักงานเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่เข๎ารํวม
โครงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎มีรายได๎น๎อยมีขวัญ
และกําลังใจเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเงินสงเคราะห๑
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มี
รายได๎น๎อยตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู๎ป่วยเอดส๑  จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 870,000 900,000 930,000 ผู๎ป่วยเอดส๑ จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

ผู๎ป่วยเอดส๑ได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู๎สูงอายุ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

10,000,000 10,000,000 12,500,000 13,000,000 13,500,000 ผู๎สูงอายุ จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุได๎รับ
การสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎
พิการ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู๎พิการ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

300,000 300,000 3,200,000 3,300,000 3,400,000 ผู๎พิการ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการได๎รับ
การสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกําจัดวัชพืชและ
ผักตบชวากว๏านพะเยาใน
เขตพื้นที่บ๎านต๊ํา 

เพื่อเป็นการรักษาน้ํา
กว๏านพะเยาให๎สะอาด
และระบบนิเวศน๑ให๎ดี
ขึ้น 

กว๏านพะเยาในเขตพื้นที่
บ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผักตบชวาในกว๏าน
พะเยามีปริมาณ
ลดลง 

ประชาชนจังหวัด
พะเยามีน้ําอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมการมีสํวน
รํวมป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
เรื่องปัญหาไฟป่า 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณการเกิดไฟ
ป่าสามารถแก๎ไข
ปัญหาได๎ทัน
สถานการณ๑และ
อยํางถูกต๎อง 

ประชาชนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการ
แก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น
ได๎เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ภูมิทัศน๑สองข๎างทางถนน
สายหลักในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎สองข๎างทาง
สวยงามและเชิดหน๎า
ชูตาของตําบล 

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน๑
สองข๎างทางถนนสาย
หลักในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักทํองเที่ยว
มาเที่ยวในตําบลเพิ่ม
มากขึ้น 

ตําบลมีรายได๎จาก
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการบ๎านต๊ําเมืองนํา
อยูํ 

เพื่อให๎ตําบลนําอยูํ นํา
มองและให๎ชุมชนมี
สํวนรํวมในการ
พัฒนา 

จัดกิจกรรมพัฒนาถนน
สายหลักในตําบลและ
จัดซื้อไม๎ดอก ไม๎ประดับ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักทํองเที่ยว
มาเที่ยวในตําบลเพิ่ม
มากขึ้น 

ตําบลมีรายได๎จาก
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
นิเวศและแก๎ไขปัญหาน้ํา
เสียในตําบล 

เพื่อให๎ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล๎อมที่ด ี

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

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

ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 



-99- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการประหยัดพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 13หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีความรู๎และ
จิตสํานึกในการใช๎พลังงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

จํานวน  13  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถลดการ
ใช๎พลังงานไฟฟ้าได๎อยําง
น๎อยร๎อยละ 10 

ภาระคําใช๎จํายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ๎านต๊ํา 

2 โครงการพัฒนาหรือสร๎างสิ่ง
ทดแทนการใช๎พลังงานที่มีอยูํ
เดิมในตําบลบ๎านต๊ํา 
 
 

เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการ
ดําเนินกิจกรรมด๎านการ
ประหยัดพลังงานผําน
เครือขํายพลังงานชุมชนใน
พ้ืนที่และเพ่ือลดการใช๎
พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 

จํานวน  13  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถลดการ
ใช๎พลังงานไฟฟ้าได๎อยําง
น๎อยร๎อยละ 10 

ภาระคําใช๎จํายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ๎านต๊ํา 

3 โครงการกํอสร๎างระบบกําจัด
ขยะแบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การจัดการขยะหรือศึกษาดู
งานด๎านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพ้ืนที่ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน และระดับตําบล 

เพื่อกําจัดขยะในตําบล
บ๎านต๊ํา 

กํอสร๎างระบบกําจัดขยะ
แบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การจัดการขยะหรือศึกษาดู
งานด๎านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพ้ืนที่จํานวน 13 
หมูํบ๎าน และระดับตําบล 

200,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ตําบลมีสถานที่กําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

ปริมาณขยะในตําบลมี
จํานวนลดลง 

กองชํางสํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการเตาเผาขยะ
บริเวณป่าสุสาน
บ๎านต๊ําน้ําล๎อม หมูํ 5 

เพื่อชํวยลดปริมาณ
ขยะในหมูํบ๎าน 

เตาเผาขยะบริเวณป่า
สุสานบ๎านต๊ํานํ้าล๎อม 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร หมูํ 5 

 240,000 240,000 240,000 240,000 เตาเผาขยะ จํานวน 
1 เตา 

ลดปริมาณขยะ
ในหมูํบ๎านชุมชน 

กองชําง 
สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดตั้งกลํุม
อนุรักษ๑ลําน้ําขุนต๊ํา 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และรักษาลําน้ําขุนต๊ํา 

จัดตั้งกลํุมอนุรักษ๑ขุน
น้ําแมํต๊ํา 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดมลภาวะเป็น
พิษทางน้ําทําให๎
น้ําใสไหลสะดวก 

ประชาชน
ตําบลบ๎านต๊ํา
มีน้ําใน
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า 

 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   การเกษตร 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอนุรักษ๑ ป่าต๎น
น้ํา อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
และหรือสนับสนุนการ
ฝึกอบรมสร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑ป่าในเขต
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑
แหลํงต๎นน้ําหรือป่าไม๎
ชุมชน ต๎นไม๎หายาก 

จัดกิจกรรมพิธีบวชป่า
หรือปลูกป่าทดแทนใน
เขตตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทําให๎ลดมลพิษใน
ชุมชน ตําบล และ
ลดภาวะโลกร๎อน 

ประชาชนมี
การอนุรักษ๑
ป่าไม๎เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการการดําเนินการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผู๎นําท๎องถิ่นมา
บริหารงานตําบล
บ๎านต๊ํา 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 
 

เทศบาลมีผู๎นําท๎องถิ่น
เข๎ามาพัฒนาและ
บริหารงานของเทศบาล
ให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ 

ชํวยแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของตําบล
ลดลง 

สํานัก
ปลัด 

2 โครงการอุดหนุนศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและ
แหลํงรวบรวมข๎อมูล
ปัญหาความต๎องการ
ของประชาชนและ
ประสานหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชน 
ณ ที่วําการอําเภอเมือง
พะเยา (สํานักงาน
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นอําเภอเมือง
พะเยา)และหนํวยงาน
ท๎องถิ่นอื่น 
(อุดหนุน ทต.แมํปืม) 

10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 มีศูนย๑ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอเมืองพะเยา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
แจ๎งปัญหาความ
ต๎องการของ
ประชาชนและการ
ขอรับบริการข๎อมูล
ขําวสารและให๎
ปรึกษาการชํวยเหลือ
ตามอํานาจหน๎าที่ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

สํานัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมกู๎ชีพ 
กู๎ภัยและการแพทย๑
ฉุกเฉิน 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัตงานกู๎ชีพ
กู๎ภัยได๎มีความรู๎ชํวยเหลือ
ผู๎ป่วย ผู๎บาดเจ็บในพื้นที่
และปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
รวมถึงนําสํง
สถานพยาบาลได๎อยําง
ปลอดภัย 

พนักงานเทศบาล /
จนท./กู๎ชีพ-กู๎ภัย-
ผู๎ปฏิบัติงานด๎าน
การแพทย๑ฉุกเฉิน อาสา
ฉุกเฉินตําบลบ๎านต๊ํา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตํางๆได๎ทัน
เหตุการณ๑ 

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือด๎าน
บรรเทาสาธารณภัย
และแก๎ไขปัญหา
สถานการณ๑ได๎
รวดเร็วยิ่งขึ้นและ
ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการรณรงค๑
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน                                                                                                                                                            

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลตํางๆ 

ตามจุดเสียงบนถนนใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 7,000 7,000 7,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในชํวงเทศบาลตํางๆ
ลดลง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อทบทวนความรู๎ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.ตําบลบ๎านต๊ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.นําความรู๎ในการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อปพร.ได๎รับความรู๎
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ใหมํ  

เพื่อให๎ อปพร.ได๎มี
ความรู๎และบทบาท
หน๎าที่ของตนเองในการ
ชํวยเหลือประชาชน 

เพิ่ม อปพร.ตําบล
บ๎านต๊ํา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.นําความรู๎ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได๎อยําง
ถูกต๎อง  

อปพร.ได๎รับความรู๎
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎รับความรู๎
ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา   20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

6 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อทบทวนความรู๎ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 อปพร.และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลนําความรู๎ใน
การฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได๎อยําง
ถูกต๎อง และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

อปพร.และ
เจ๎าหน๎าทีไ่ด๎รับการ
ทบทวนความรู๎ใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

เพื่อให๎ อปพร.และ
เจ๎าหน๎าที่เทศบาลให๎
เกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักในหน๎าที่
อยํางแท๎จริง 

อปพร.และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.และเจ๎าหน๎าที่
เทศบาลเกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมูํสมาชิก 

เกิดความรู๎ความเข๎าใจ
ในบทบาท อํานาจ 
หน๎าที่ที่พึงมีตํอ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

8 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
กิจกรรม ฝึกอบรม /ทัศน
ศึกษาดูงานของ อปพร.ชรบ.
สตบ.หรือจัดฝึกทบทวน และ
หรือสนับสนุนกิจการของ
ศูนย๑ อปพร. ชรบ.สตบ.และ
ฝึกอบรมของ บุคลากรในด๎าน
งานป้องกันตําบลบ๎านต๊ํา และ
โครงการอ่ืนๆ ฯลฯ 

เพื่อให๎ อปพร. ชรบ. 
สตบ.และพนักงาน
เทศบาล ในพ้ืนที่ได๎รู๎
บทบาทและหน๎าที่ของ
ตนเอง และงานอ่ืนๆ 

สนับสนุนการฝึกอบรม  
อปพร.ชรบ.สตบ.และ
พนักงานเทศบาล และ
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ชรบ.สตบ.นําความรู๎
ในการฝึกอบรมไป
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง  

ประชาชนในพ้ืนที่ได๎รู๎
บทบาทและหน๎าที่ของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยและการมีสํวน
รํวมในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในหลัก
ประชาธิปไตย 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา   20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับเรื่อง
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการตามรอยพํอ เพื่อใหป๎ระชาชนระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ําและหนํวยงาน
อื่นๆ 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 ประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมระลึก
ถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํฯ 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ําและหนํวยงาน
อื่นๆได๎ระลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

สํานักปลัด 

2 โครงการแขํงขันกีฬา
เพื่อสุขภาพ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ตําบลบ๎านต๊ําต๎านภัยยา
เสพติด 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 60 เข๎ารํวม
กิจกรรมแขํงขันกีฬา 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วย
ลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการแขํงขันปั่น
จักรยานชิงแชมป์แหํง
ประเทศไทย 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ําและจังหวัด
พะเยาและจังหวัด
อื่นๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 60 เข๎ารํวม
กิจกรรมแขํงขันกีฬา 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วย
ลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข  
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการรักษาความสงบ
และป้องกันการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

จัดอบรมให๎ความรู๎และ
ศึกษาดูงานและกิจกรรม
ป้องกันหรือเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชนเป็นหลัก 

จํานวนประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 
 
 

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

ปัญหาการแพรํ
ระบาดของยา
เสพติดในตําบล
บ๎านต๊ําลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสํงเสริม
ความรู๎คูํกิจกรรมกลํุม
สตรี(วันสตรีสากล) 

 เพื่อให๎กลุํมสตรีมี
บทบาทหน๎าที่รํวมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ
ของกลํุมให๎มีความ
เข๎มแข็ง 

กลํุมสตรีจํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลํุมสตรีที่เข๎ามามี
สํวนรํวมได๎รู๎
บทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

ปัญหาความ
รุนแรง ความ
ขัดแย๎งในกลํุม
สตรีลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกัน 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ําเกิดความรัก
ความสามัคคีกัน
มากขึ้น 

การเกิดความ
แตกแยกของคน
บางกลํุมลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตํางๆ 

เพื่อชํวยเหลือเบื้องต๎น
ให๎กับประชาชนที่ประสบ
ภัยตํางๆ 

แจกจํายส่ิงของให๎กับ
ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่ประสบภัย
ได๎รับการชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยและ
การชํวยเหลือใน
เบื้องต๎นที่ทัน
สถานการณ๑ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให๎ทราบถึงปัญหา 
ความต๎องการของคนใน
ชุมชนและท๎องถิ่น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 หมูํบ๎านได๎รับการแก๎ไข
ปัญหาได๎ตรงจุด 

หมูํบ๎านได๎รับความ
ชํวยเหลือด๎านตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

2 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ทราบถึงปัญหา 
ความต๎องการของคนใน
ชุมชนและท๎องถิ่น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 หมูํบ๎านได๎รับการแก๎ไข
ปัญหาได๎ตรงจุด 

หมูํบ๎านได๎รับความ
ชํวยเหลือด๎านตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

3 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีให๎เป็น
ระบบขึ้น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถทําให๎เทศบาล
จัดเก็บภาษีได๎อยําง
ทั่วถึงครอบคลุมทุก
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

เทศบาลมีรายได๎จาก
การจัดเก็บภาษีมา
พัฒนาตําบลเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

4 โครงการจัดทํา
เว็บไซต๑เทศบาล และ
วัสดุ อุปกรณ๑ตํางๆ  

เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
งานโครงการตํางๆของ
เทศบาล 

จัดทําเว็บไซต๑เทศบาล 
พร๎อมอุปกรณ๑ตํางๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถดู
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลได๎ตลอดเวลา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางานของ
เทศบาล 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที ่5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตํอการ
ปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 

 เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 

ตําบลบ๎านต๊ํา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถแก๎ไขปัญหาของ
ท๎องถิ่นได๎ตรงตามปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชน 

เทศบาลได๎รับทราบ
ข๎อบกพรํอง จุดเดํน 
จุดด๎อยของเทศบาล 

สํานักปลัด 

6 สํงเสริม/โครงการฝึกอบรม/
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎แกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ๎าง และกลุํมอาชีพตํางๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ 
ทักษะและวิสัยทัศน๑ใน
การปฏิบัติงานแกํ
กลุํมเป้าหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให๎แกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎าง ผู๎นําท๎องถิ่น 
และกลุํมอาชีพตํางๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู๎ที่เข๎ารํวมฝึกอบรมและ
สามารถนําความรู๎มาปรับ
ใช๎ในการบริหารงานของ
เทศบาลและท๎องถิ่นได๎
อยํางเหมาะสม 

กลุํมเป้าหมายมี
ความรู๎ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ดี
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด, 
กองแผน 
กองคลัง 
กองชําง 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ/ทัศนะศึกษาดูงาน
นอกสถานที่กลุํมผู๎นําชุมชน
และประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ 
ทักษะและวิสัยทัศน๑ใน
การปฏิบัติงานแกํ
กลุํมเป้าหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่กลุํมผู๎นําชุมชน
และประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

  100,000 100,000 100,000 ผู๎ที่เข๎ารํวมฝึกอบรมและ
สามารถนําความรู๎มาปรับ
ใช๎ในการบริหารงานของ
เทศบาลและท๎องถิ่นได๎
อยํางเหมาะสม 

กลุํมเป้าหมายมี
ความรู๎ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ดี
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซม หอกระจาย
ขําวประจําตําบลและ
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
รู๎ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบันและ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

ปรับปรุง/ซํอมแซม หอ
กระจายขําวประจํา
ตําบลและหมูํบ๎าน 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบัน
และชัดเจนขึ้น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางานของ
เทศบาลและ
เหตุการณ๑ปัจจุบันได๎
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองแผน 
สํานักปลัด 
 

9 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายภายในหมูํบ๎าน 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
รู๎ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบันและ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 
 

/ปรับปรุง/ซํอมแซม หอ
กระจายขําวประจํา
หมูํบ๎าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบัน
ทุกวันและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางานของ
หมูํบ๎าน 

กองแผน 
สํานักปลัด 
กองชําง 
 

10 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายภายในหมูํบ๎าน 
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
รู๎ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบันและ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

/ปรับปรุง/ซํอมแซม หอ
กระจายขําวประจํา
หมูํบ๎าน หมูํ 5 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบัน
ทุกวันและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางานของ
หมูํบ๎าน 

กองแผน 
สํานักปลัด 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการอินเทอร๑เน็ต
ตําบลพร๎อมติดตั้ง
สัญญาณ WIFI ทั้งตําบล 
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย๑ 

เพื่อบริการให๎เยาวชน
และประชาชนได๎ศึกษา 
ค๎นคว๎าและได๎รับข๎อมูล 
ขําวสารที่รวดเร็วขึ้น 

จัดหาคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อินเทอร๑เน็ตและสัญญาณ 
WIFI ทั้งตําบล และศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 
ศูนย๑ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชนมี
อินเทอร๑เน็ตตําบลใช๎ 
ในการเพิ่มความรู๎ ข๎อมูล
ขําวสาร 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
รู๎ข๎อมูลขําวสารที่
รวดเร็วขึ้น 

กองแผน 
สํานักปลัด 

12 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให๎พนักงาน
เทศบาลและ ผู๎นํา
ท๎องถิ่นมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน 

พนักงานเทศบาลและ 
ผู๎นําท๎องถิ่น 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมจะได๎
นําความรู๎ที่มาปรับใช๎ใน
การทํางาน 

พนักงานเทศบาลและ 
ผู๎นําท๎องถิ่นมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล 

ประชาชนจํานวน13
หมํูบ๎านและการเผยแพรํ
ข๎อมูลมีหลายชํองทาง 

20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร๎อยละ60ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาล 

ประชาชนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล
ได๎มากขึ้น 

กองแผน 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงในประชุมเทศบาล 

เพื่อปรับระบบการสํง
สัญญาญเสียงภายใน
ห๎องประชุมให๎มี
ประสิทธิภาพ 

มีห๎องสําหรับควบคุม
ระบบแสงเสียงของ
เทศบาลจํานวน 1 ห๎อง        

 150,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎เข๎ารํวมประชุมร๎อยละ 
60  ได๎รับฟังการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ 

ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับ
ฟังข๎อมูลขําวสารที่ดีขึ้น 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1  แผนงาน   แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการฝึกอบรม/เพิ่ม
ศักยภาพ/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่
เกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย
และเรื่องอื่นๆที่เป็นการ
สร๎างองค๑ความรู๎ให๎กับ
ประชาชน ฯลฯ 

เพื่อให๎ประชาชน 
พนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการไกลํ
เกลี่ย ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการ
ไกลํเกล่ีย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นําความรู๎ไปใช๎ในการ
ทํางานในเรื่องกฏหมาย
ให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล 
คณะกรรมการไกลํ
เกลี่ยเข๎าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายเพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

16 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อเผยแพรํการ
บริหารงานของ
เทศบาลและการ
บริการประชาชนด๎าน
ตํางๆ 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ําได๎รับทราบการ
ดําเนินงานของเทศบาล
และการบริการ
ประชาชนอยํางทั่วถึง 

ประชาชนได๎รับทราบ
การบริหารงานของ
เทศบาลได๎ดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่1 สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค๎า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน,ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก หมูํ 
8 เชื่อมหมูํ 9 ตําบลบ๎านต๊ํา เชื่อม
ตําบลบ๎านต๐อม  

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

2 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก หมูํ 
1 เชื่อมหมูํ 13 ตําบลบ๎านต๊ํา เชื่อม 
หมูํ 16 ตําบลบ๎านต๐อม  

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

3 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก ข๎าง
สวนผู๎กองธรรมนัส ตําบลบ๎านต๊ํา 
เชื่อมตําบลทําจําป ี

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก สาย
ทําปากกลองทางไปบ๎านต๊ํากลาง 
หมูํ 8 เชื่อมหน๎าบ๎านอาจารย๑
หนานต๏ะ  หมูํ 7 เชื่อมตําบลทํา
จําป ี

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

5 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
ระหวํางหมูํที่ 8 บ๎านต๊ํากลางเช่ือม
ตําบลทําจําปี  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการสัญจร 
 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

6 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก หมูํ 
12 ตําบลบ๎านต๊ํา เชื่อมตําบล 
ทําจําปี  

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายหมูํ 12 บ๎านต๊ํามํอนตําบล
บ๎านต๊ํา เชื่อมตําบลทําจําปีสาย
บ๎านต๊ําเหลํา  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 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 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

8 โครงการบดอัดถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร และหรือหินคลุก 
ถนนสายสันกลางตําบลบ๎านต๊ํา 
เชื่อมตําบลทําจําป ี

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความสะดวก 
สบายในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การขนถํายสินค๎า
การเกษตรเร็วขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 



-118- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ถนนภาวนาเพื่อการเกษตรหมูํ 
10 บ๎านโป่งขาม เชื่อมตําบล
แมํปืม 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

10 โครงการกํอสร๎างบดอัดถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมูํ 1 บ๎าน
ห๎วยเคียนเหนือเช่ือมหมูํ 13 
บ๎านทําเรือ เชื่อมหมูํ 10 บ๎าน
โป่งขามและเชื่อมตําบลแมํปืม 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลูกรัง จํานวน 
1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

11 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
เพื่อการเกษตรหมูํ 6 บ๎านต๊ํา
มํอนถึงหมูํ 11 บ๎านต๊ําพระแล
เชื่อมอํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก  
เชื่อมหมูํ 8 ตําบลบ๎านต๐อม 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
สาย 4 เชื่อมระหวํางตําบล
บ๎านต๊ํา และตําบลบ๎านต๐อม
พร๎อมลานพักผลิตทาง
การเกษตร หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

13  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาห๎วยวัดแงํซ๎าย หรืออําง
ห๎วยเฮือก ของหมูํ 7,11,6,12 
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําไว๎ใช๎เพียงพอตํอ
การอุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 7,11,6,12 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน 4 หมูํบ๎านมี
น้ําสะอาดเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 



 
-119- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการขุดลอกอํางห๎วย
เฮือก 
 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

พื้นที่ขุดลอกอํางห๎วย
เฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บ
น้ําได๎ในปริมาณ
ที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

15 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสาย 1127 
บ๎านทําเรือ-น้ําตกจําปา
ทอง กม.ที่ 4+000 ถึง กม.
ที่ 16+000 ระยะทาง 16 
กม. 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 16 
กม.  

  46,000,000 46,000,000 46,000,000 ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

16 โครงการกํอสร๎างอํางเก็บ
น้ําห๎วยมะกรูด หมูํ 11 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างอํางเก็บน้ําห๎วย
มะกรูด หมูํ 11 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บ
น้ําได๎ในปริมาณ
ที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

17 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองสายทุํงโป่งตําบล
บ๎านต๊ํา ถึงโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑ตําบลทํา
จําป ี 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ทุํงโป่งตําบลบ๎านต๊ํา ถึง
โรงเรียนพะเยาประสาทธ๑
วิทย๑ตําบลทําจําปี 

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

ไมํมีปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

18 โครงการบดอัดลูกรัง
ถนนสายการเกษตรหมูํ 3 
บ๎านต๊ําป่าลานตําบล
บ๎านต๊ํา เชื่อมหมูํที่ 10 
ตําบลบ๎านต๐อม 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 



 
 

-120- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการบดอัดลูกรังถนน
สายการเกษตรหมูํ 3 บ๎านต๊ํา
ป่าลานตําบลบ๎านต๊ํา เชื่อมหมูํ
ที่ 10 ตําบลบ๎านต๐อม 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./หนํวยงาน
อื่นๆ 

20 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
บดอัดแนํนเพื่อการเกษตรสาย
สันป่าวัด หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./หนํวยงาน
อื่นๆ 

21 โครงการกํอสร๎างสะพานทํา
ปากกลอง 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

  4,000,000   สะพาน คสล.
จํานวน 1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./หนํวยงาน
อื่นๆ 

22 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร หมูํ 13 
เชื่อม หมูํ 1,หมูํ 10 

เพื่อให๎เกษตรกร
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรและขน
ถําย+สินค๎าทาง
การเกษตร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  
 
 
 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรให๎ใช๎
งานได๎ดียิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./หนํวยงาน
อื่นๆ 

23 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางเพื่อการเกษตร 
หมูํ 1 เชื่อมหมูํ 10 และเชื่อม
หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./หนํวยงาน
อื่นๆ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

24 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางเพื่อการเกษตร 
หมูํ 1 เชื่อมหมูํ 16 ตําบลบ๎าน
ต๐อม 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 3000 
เมตร  

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

25 โครงการขุดลอกลําเหมือง
ห๎วยเคียน-ห๎วยบงเชื่อมตําบล
แมํปืม หมูํ 1 

เพื่อป้องกันลําน้ํา
ตื้นเขินและกักเก็บ
น้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎ง 

พื้นที่ขุดลอก ลําเหมือง
ห๎วยเคียน-ห๎วยบงเชื่อม
ตําบลแมํปืม หมูํ 1 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

26 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางบ๎านโป่งขาม
เชื่อมตําบลแมํปืมเช่ือมถนน
ป่าแดง-ห๎วยบง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กํอสร๎างถนนบ๎านโป่ง
ขามเชื่อมตําบลแมํปืม
เชื่อมถนนป่าแดง-ห๎วย
บง หมูํ 10 

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

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

27 โครงการกํอสร๎างถนนคสล.
หมูํ 10 เชื่อมตํอหมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

กํอสร๎างถนนคสล.หมูํ 
10 เชื่อมตํอหมูํ 1 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคสล. 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

28 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองสายทุํงตะเคียนคู ํ  
หมูํ 7 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง
สายทุํงตะเคียนคู ํ หมูํ 7 

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

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายเกษตรทุํงนอก  
หมํู 7 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํอิงในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

30 โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตรสายทุํงกลองหิน
คลุกบดอัด  
หมํู 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตรสายทุํงกลอง
หินคลุกบดอัด หมํู 7 
 

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

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

31 โครงการระบบประปาภูเขา
ของตําบลบ๎านต๊ํา 
 

เพื่อให๎ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ระบบประปาภูเขาของ
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 13 
หมํูบ๎าน 
 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ําร๎อยละ 90  
มีน้ําไว๎ใช๎เพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนจํานวน 13 
หมํูบ๎านมีน้ําไว๎ใช๎
ตลอดทั้งปี 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

32 โครงการขุดลอกอํางสายทุํง
กลองเฮือก 
 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

พื้นที่ขุดลอกอํางห๎วย
เฮือก 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

33 โครงการขุดลอกลําน้ําแมํอิง
ในเขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํอิงในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

34 โครงการขุดลอกลําน้ําแมํต๊ํา เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํต๊ําในเขต
พื้นที่ 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกักเก็บน้ํา
ได๎ในปริมาณที่มาก
ขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

35 โครการกํอสร๎างอาคารแปร
รูปผลผลิตสินค๎าทาง
การเกษตร หมํู 11 

เพื่อแปรรูปผลผลิตสินค๎า
ทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที ่

กํอสร๎างอาคารแปรรูป
ผลผลิตสินค๎าทาง
การเกษตร หมํู 11 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคาร 1 หลัง ประชาชนในพื้นที่มี
รายได๎เพ่ิมมากขึ้น 

เกษตร/อบจ./
หนํวยงาน
อื่นๆ 

 



 
            -123-             แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 
งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ในงานกอง
ชําง 

รถเทรลเลอร๑ 
 จํานวน 1 คัน 

2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 กองชําง 

2 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ในงานกอง
ชําง 

รถแบ็คโฮร 
 จํานวน 1 คัน 

3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 3,000,0000 กองชําง 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

ไว๎ใช๎ในสํานักงาน โต๏ะประชุมยาว  
จํานวน 3 ตัว 

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

4 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ปฏิบัติของ
เทศบาล 

รถยนต๑สํวนกลาง 784,000 784,000 784,000 784,000 784,000 กองชําง 

5 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ปฏิบัติของ
เทศบาล 

จักรยานยนต๑  
จํานวน 1 คัน 
 

- - 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

6 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ปฏิบัติของ
เทศบาล 

จักรยานยนต๑ 
 จํานวน 1 คัน 
 

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

7 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และส่ิงกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑โรงงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน
เทศบาล 

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 



-124- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑โรงงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน
เทศบาล 

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

9 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อใช๎ในสํานักงาน
เทศบาล 

เครื่องเจาะหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

10 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อใช๎ในสํานักงาน
เทศบาล 

เครื่องผสมคอนกรีต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

11 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อใช๎ในงานกองคลัง
สําหรับอํานวยความ
สะดวกสบายประชาชน
ที่มาติดตํอราชการและ
เจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

- - 45,000 45,000 45,000 กองคลัง 

12 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑โฆษณา
และเผยแพรํ 

เพื่อเผยแพรํสื่อภาพถําย
ของทางราชการให๎
ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูล 

กล๎องถํายรูป Digital 
Camera เซนเซอร๑ไมํ
น๎อยกวํา 24 ล๎านพิกเซล 
จํานวน 1 กล๎อง 

- - 40,000 40,000 40,000 กองแผน 

13 เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑อื่น เพื่อเอามาทดแทนอัน
เดิมที่ชํารุดเสียหาย 

กระเซ๎าไฟเบอร๑กลาส  
ปากกว๎าง75x75 ซม. 
พื้นกว๎าง 60x60ซม. 
สูง 110 ซม. 

 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชําง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อใช๎ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดตํอราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

- - 45,000 45,000 45,000 กองแผน 

15 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อใช๎ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดตํอราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

- - 45,000 45,000 45,000 กองชําง 

16 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อใช๎ในงานกองคลังสําหรับ
อํานวยความสะดวกสบาย
ประชาชนที่มาติดตํอราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 
36000 บีทีย ู

- - 45,000 45,000 45,000 สํานักปลัด 

17 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
โฆษณาและ
เผยแพรํ 

ไว๎ใช๎ในสํานักงาน โทรทัศน๑จอ LED  
 50 นิ้ว 

31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 กองแผน 

18 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
โฆษณาและ
เผยแพรํ 

ไว๎ใช๎ในสํานักงาน โปรเจคเตอร๑  
จํานวน 1 ชุด 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 กองแผน 

19 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
โฆษณาและ
เผยแพรํ 

ไว๎ใช๎ในสํานักงาน โทรทัศน๑จอ  
LED  40 นิ้ว 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองแผน 

 



-126- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

20 บริหารทั่วไป คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อใช๎ในสํานักงาน
เทศบาล 

เครื่องเสียงพกพาพร๎อมไมล๑ 
จํานวน 2   ชุด 

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

21 การศึกษา คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

ไว๎ใช๎ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก หมํู  2 

จัดซื้อพัดลมติดข๎างฝา 
จํานวน 2 ตัว 

  10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

22 การศึกษา คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

ไว๎ใช๎ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก หมํู  8,9 

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศใน
ห๎องน้ํา จํานวน 3 ตัว 

  15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด 

23 การศึกษา คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
การศึกษา 

ไว๎ใช๎ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก หมํู  8,9 

โต๏ะนักเรียน  จํานวน 3 ตัว   7,500 7,500 7,500 สํานักปลัด 

24 การศึกษา คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
การศึกษา 

ไว๎ใช๎ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก หมํู  8,9 

เก๎าอี้นักเรียน จํานวน 20 ตัว   7,000 7,000 7,000 สํานักปลัด 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎ประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรื
อุบัติเหตุได๎รับบริการ
แพทย๑ฉุกเฉินอยําง
ทันทวงที 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ํากวํา 2400 ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ํากวํา 
110 กิโลวัตต๑ จํานวน 1 คัน 

 1,000,000 1,000,000 - - สํานักปลัด 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

เพื่อชํวยเหลือผู๎
ประสบภอุทกภัยใน
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เครื่องสูบน้ําด๎วยพลังงาน
ไฟฟ้าพร๎อมอุปกรณ๑  
จํานวน 1 เครื่อง 

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

7 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง 

ครุภัณฑ๑เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบื้องต๎นใน
หมํูบ๎าน 

ตู๎เหล็กเก็บเครื่องดับเพลิง
พร๎อมถังดับเพลิง กว๎าง 60 สูง 
70 ลึก 20 ซม.(สีแดง) 
จํานวน 13 ชุด 

 130,000 130,000   สํานักปลัด 
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