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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  
นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหน้าที่  
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อีกท้ังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น ระบบราชการของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการและ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้าน 

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนดำเนินงาน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ดังกล่าว จะสามารถพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอขอบพระคุณชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ที่ได้ให้ข้อมูล  เสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
 
          เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
          14 มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านถ้ำ  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ตำบล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้  ประมาณ  15  กิโลเมตร  
ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  ประมาณ  30  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั ้งหมด  ประมาณ  9.65  ตารางกิโลเมตร   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื ่องการยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่  24  กันยายน  
2547  มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยรวม  54,900 ไร่  (หรือ  87.84  ตารางกิโลเมตร) 

-  เป็นพื้นที่การเกษตร     ประมาณ    16,775  ไร่ 
-  เป็นพื้นที่ทาง – ธรรมชาติ (เช่นป่าไม้ / แหล่ง-น้ำ )   ประมาณ    37,391  ไร่ 
-  เป็นพื้นที่ตั้ง – บ้านเรือน/ชุมชน    ประมาณ        734  ไร่ 

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอและอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 
15 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนสายดอกคำใต้ – เชียงม่วน  (เส้นทางหลวงหมายเลข 1251) และมีพื้นที่
ติดต่อกับตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบ้านปินและตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนศรีชุม , ตำบลบุญเกิดและตำบลคือเวียง   

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำส่วนใหญ่เป็นที่เชิงราบและเป็นเขตป่าสงวน พ้ืนที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรร้อยละ 70  มีการปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง
ยางพารา และมันสำปะหลัง ฯลฯ มีการรวมกลุ่มของประชาชนหลายกลุ่มซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาตำบล เช่น กลุ่ม
เกษตรกรตำบล กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มเยาวชน กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม และมีอากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีฝนชุกในเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม 

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ และหนาวจัดในเดือน ธันวาคม – 
มกราคม 
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1.4 ลักษณะของดิน 

โดยทั่วไปพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย และมีหินปะปน
ด้วยบางพื้นท่ี  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  แบ่งเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน  มีจำนวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านถ้ำใน 
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านถ้ำสันหัวหม่น 
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านถ้ำอนามัย 
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง 
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสันทราย 
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านถ้ำมงคล 
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันทรายทอง 
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านถ้ำจอมศีล 
หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านถ้ำสันต้นศรี 

           หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านถ้ำสันต้นเปา 
หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านถ้ำสันทรายเงิน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 

หน่วยเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่าสุด 

ชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

171 

201 

142 

315 

279 

274 

530 

107 

220 

264 

257 

160 

137 

206 

140 

289 

259 

248 

257 

        116 

221 

266 

271 

190 

308 

407 

282 

604 

538 

522 

787 

223 

441 

530 

528 

350 

รวม 2,920 2,600 5,520 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรรวมทั้งสิ้น  8,319  คน  แยกเป็นชาย   4,199  คน  หญิง   4,120 คน   
จำนวนครัวเรือน   3,049   หลัง  

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านถ้ำใน 251 215 466 170 
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านถ้ำสันหัวหม่น 303 329 632 214 
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านถ้ำอนามัย 220 227 447 156 
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง 492 451 943 359 
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสันทราย 470 469 939 393 
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 430 383 813 333 
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านถ้ำมงคล 417 399 816 276 
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันทรายทอง 180 170 350 144 
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านถ้ำจอมศีล 405 389 794 263 
หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านสันต้นศรี 350 368 718 223 
หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านสันต้นเปา 417 423 840 347 
หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านสันทรายเงิน 262 282 544 182 

รวม 4,197 4,105 8,302 3,060 
 

3.2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 25 22 47 
1 – 10  ป ี 370 285 651 

11 – 20  ป ี 356 368 724 
21 – 30  ป ี 485 495 980 
31 – 40  ป ี 601 592 1,193 
41 – 50  ป ี 668 650 1,321 
51 – 60  ป ี 784 789 1,473 
61 – 70  ป ี 612 601 1,213 
71 – 80 ป ี 195 195 390 
81 – 90 ป ี 89 92 181 
91 - 100 14 17 31 

รวม 4,197 4,113 8,310 
 
หมายเหตุ    ข้อมูล  ณ  วันที่   30  เมษายน  2562 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
สถานศึกษา  จำนวน  8  แห่ง ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   2 แห่ง ดังนี้  
    1.1 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์  หมู่ที่ 8 
 1.2 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง  หมู่ที่ 6 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน   1  แห่ง ดังนี้  
 2.1 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  หมู่ที่ 6 
3. โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน   1  แห่ง ดังนี้ 

2.2  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ หมู่ที่ 2  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน   4   แห่ง ดังนี้ 

4.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล  หมู่ที่ 7  
4.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย  หมู่ที่ 5 
4.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา หมู่ที่ 2 
4.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม หมู่ที่ 9 
 

แหล่งให้ความรู้ชุมชน  จำนวน  15  แห่ง  ประกอบด้วย 
 (1)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน   12  แห่ง 
 (2)  โรงเรียนผู้สูงตำบลบ้านถ้ำ     จำนวน    1   แห่ง   
 (3)  ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนตำบลบ้านถ้ำ จำนวน   1   แห่ง 
       (ศูนย์ 3 วัยเดิม) 
 (4)  ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จำนวน   1   แห่ง 
       (ศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์) 

 
4.2 สาธารณสุข 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข  จำนวน 4  แห่ง 
1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน   2  แห่ง  ดังนี้ 
 1.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ    หมู่ที่ 3 
 1.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 
2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน   จำนวน  12 แห่ง 
3.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ  จำนวน   1  แห่ง 
4.  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านถ้ำ  จำนวน   1  แห่ง 
5.  ร้านขายยา        จำนวน   2  แห่ง 
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4.3 อาชญากรรม 
ตำบลบ้านถ้ำไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน            

และทำลายทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที ่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้ งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้ร ับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ งเตือนให้ผู ้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง   

 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ พบว่าในเขตตำบลบ้านถ้ำมีผู้ที่ติดยาเสพติดการแก้ไข

ปัญหาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ตารางท่ี 1 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

พ.ศ.  2562 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

เงินเบี้ยยังชีพคนชรา 1,767 
เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 635 
เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  75 

รวม 2,477 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล  เดือน  เมษายน  2562 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 (ดอกคำใต้–เชียงม่วน) ผ่าน สภาพถนนภายในหมู่บ้าน / ชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางส่วนถนนไปพ้ืนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  
 
 5.2 การไฟฟ้า 

จำนวนหมู่บ้านที่การไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12  หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
 
5.3 การประปา 
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านถ้ำ ใช้ประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน 
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5.4 โทรศัพท์ 
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน  4  แห่ง 
 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว (หมู่ท่ี 8) จำนวน  1  แห่ง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา และทำไร่ ทำสวนปลูก
กระเทียม หอมแดง ถั่วดำ ถั่วเขียว ลำไย และพืชผักต่างๆ เมื่อว่างจากฤดูทำนาและทำไร่แล้วก็จะว่างงาน 
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเก่ียวกับการเกษตรได้อีกบางส่วนจะไป
ใช้แรงงานในเมืองใหญ่ 

  ตำบลบ้านถ้ำโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลบ้านถ้ำมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพ
เศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทำนาควบคู่กับการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำสวน และรับราชการ จึงทำให้ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืช
เศรษฐกิจของตำบลบ้านถ้ำ การทำนาจะเป็นการทำนาปี คือ สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เพราะว่าในฤดูร้อน
จะเป็นช่วงทีเ่กิดภัยแล้งจึงทำให้ไม่มีน้ำในการทำนา ประชากรจึงว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 6.1 การเกษตร 
พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำสามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว รองลงมาได้แก่กระเทียม 

หอมแดง ถั่วดำ ถั่วเขียว ลำไย และพืชผักต่างๆ ความเหมาะสมในการทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลบ้านถ้ำ 
เนื่องจากเป็นที่ราบกว้าง  
 
 6.2 การประมง 
 การประมงในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ จะเป็นการประมงแบบพื้นบ้าน โดยจะใช้เครื่องมือหาปลาแบบ
พ้ืนบ้าน คือใช้ ตาข่ายดักปลา แห ยอ เบ็ด ปลาที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล ปลายี่สก และปลาที่ได้จากการทำ
ประมงพ้ืนบ้าน ก็จะนำไปทำอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายในหมู่บ้าน 
 
 6.3 การปศุสัตว์ 

ลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร    
ลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่ม  เช่น  โคนม  โคเนื้อ 

6.4 การบริการ 
หน่วยธุรกิจ  จำนวน  13  แห่ง ประกอบด้วย 
-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก    จำนวน   1  แห่ง 
-  โรงสี ขนาดกลางและเล็ก   จำนวน   11 แห่ง 
-  ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์สาขาย่อย  จำนวน    1  แห่ง 

 



8 

 

6.5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ 
-  วนอุทยานบ้านถ้ำ/สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยป่าชุมชน น้ำผุดดงหอถ้ำ  น้ำตก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9  
-  เขื่อนห้วยแม่ผง  (พ้ืนที่ อ.ปง ใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ ต.บ้านถ้ำ)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 
-  อ่างเก็บน้ำกาจญนาภิเษก        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกมากมาย เช่น 
-  ถ้ำอิด, ถ้ำฤษี, ถ้ำดูก, ถ้ำผักหละ, ถ้ำปากฮ่อม, ถ้ำกรองลม, ถ้ำหีบธรรม, ถ้ำเก๊าป๋อ  ตั้งอยู่  
   หมู่ที่ 5  บ้านถ้ำสันทราย  
-  ถ้ำป่าบง, ถ้ำผาแด่น, ถ้ำหัวหมี, ถ้ำป่าเส้า, ถ้ำผาแอบ, ถ้ำขาม, ถ้ำผาแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
-  ถ้ำหอ, ถ้ำหลวง, ถ้ำตาแสง, ถ้ำกลางห้วย ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9  บ้านถ้ำจอมศีล 

6.6 อุตสาหกรรม 
ไม่มีอุตสากรรมในพื้นท่ีตำบลบ้านถ้ำ 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
ศักยภาพของชุมชนตำบลบ้านถ้ำ มีการรวมกลุ่มของราษฎรหลายกลุ่มที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล  เช่น  

กลุ่มเกษตรกรตำบล กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มเยาวชน เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประมาณ  70%  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาเหมาะ
สำหรับทำการเกษตร 

6.8 แรงงาน 
    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑8 – ๖๐  ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีมาก
ที่สุดในตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานด้านการเกษตร ซึ่งในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบล
บ้านถ้ำ จะมีอยู่ตลอดทั้งปี บางส่วนไปทำงานต่างจังหวัดและมีบางส่วนยังเรียนอยู่  
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในพ้ืนที่บางส่วนของตำบลบ้านถ้ำนับถือศาสนาคริสต์และ

อิสลาม องค์กรทางศาสนา ในพ้ืนที่ ได้แก่ 

1. วัด/สำนักสงฆ์    จำนวน  4   แห่ง   ดังนี้  
 1.1 วัดสุวรรณคูหา  หมู่ที่ 1 
 1.2 วัดพระธาตุจอมศิล  หมู่ที่ 9 
 1.3 วัดรัตนคูหาวนาราม  หมู่ที่ 9 
 1.4 วัดเทพวราราม (วัดป่า) หมู่ที่ 11 
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2. คริสต์จักร     จำนวน  1   แห่ง ดังนี้ 
 2.1 โบถส์คริสตจักร  หมู่ที่ 7  

 2.2 ศูนย์พักพิงใจ  หมู่ที่ 5 

3. สถานธรรม      จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้  
 3.1 สถานปฏิบัติธรรมเทียนเจิน หมู่ที่ 4 

4. ฌาปนสถาน     จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้    
4.1 ฌาปนสถาน (ศาสนาพุทธ)   หมู่ที่ 6       
4.2 ฌาปนสถาน (ศาสนาคริสต์)   หมู่ที่ 6   

       
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

1. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ภายใน
งานมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู ้สูงอายุในหมู ่บ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกหมู่บ้านทั่วตำบลบ้านถ้ำ  

2. ประเพณีตานก๋วยสลาก 
3. ประเพณีลอยกระทง 
4. ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง 
5. พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  
6. พิธีสืบชะตาน้ำบ่อทราย 
7. ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 
8. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  

 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านถ้ำได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การ
ทำเครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ใช้สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน 

  ภาษาถิ่น  พูดภาษาเหนือ (กำเมือง หรือ คำเมือง) ในการสื่อสาร  

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 

และจากวัสดุที่หาได้ในพ้ืนที่ เช่น ตระกร้า  สุ่มไก่ กระบวยตักน้ำ ดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นต้น 
   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ  

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำลำห้วยผิวดิน จำนวน 7 สาย ประกอบด้วย 
          ห้วยถ้ำ       ผ่านหมู่ที่  4,6,1,2,10,8,12,11,9 

           ห้วยฝาย  ผ่านหมู่ที ่ 4,6 
                     หว้ยนกเก๊า ผ่านหมู่ที ่ 5,8,11 
  ห้วยสัก  ผ่านหมู่ที ่ 5,11 
  ห้วยจำสูลัวะ ผ่านหมู่ที ่ 5,11 
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  ห้วยโทกน้ำเขียว ผ่านหมู่ที ่ 5,11 
  ห้วยเสด็จ ผ่านหมู่ที่  5,11 
  ห้วยฮ่องเดื่อ ผ่านหมู่ที่  5,11 

-  ลำเหมืองน้ำออกฮู  บริเวณสวนรุกขชาติ  จำนวน 1 สาย ผ่านหมู่ที่ 2,4,7,9 
- เขื่อนห้วยแม่ผง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของพ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำและใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
 

 8.2 ป่าไม้ 
  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ชื่อว่า “ป่าน้ำบ่อทราย” มีจำนวน 6,600 ไร่ 
 
 8.3 ภูเขา 

พ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำมีลักษณะเป็นที่ราบภูเขาสลับที่ราบลุ่มแม่น้ำ  
 

 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของตำบลบ้านถ้ำส่วนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นทีเ่หมาะสำหรับการทำการเกษตร 

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย
ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  ป่าชุมชน  

น้ำที่ใช้ในการเกษตรถ้าหากเกษตรกรมีพื้นที่ในเขตชลประทานก็ใช้น้ำจากเขื่อนแม่ผงในการ
ทำนาปี แต่สำหรับเกษตรที่มีพ้ืนที่นอกเขตชลประทานก็ต้องรอน้ำฝนและจากสระน้ำของตนเอง  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
๑. ด้านความม่ันคง 
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
    ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 
    ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
    ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน 
    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 
    รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
    และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง 
    ศูนยก์ลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
     ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลี่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
    อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำ และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ  
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู ่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย 
     อย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
(๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
(๔) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๕) การปรับโครงสร้างการผลิต 
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การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
(๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย 
 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
(๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
(๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
(๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
 

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง 
(๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
(๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(๒) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
(๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ 
    จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 

บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
(๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม 
(๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดั 
ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สิ้นค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
๓. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ

สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
๔. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน ์
“ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน ” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑  
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ 
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 แนวทางพัฒนา  

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ   
     เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือประชาชน 
๑.๓ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 อย่างยั่งยืน 
๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และมูลค่าสินค้า 
      ทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี  
      คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 แนวทางพัฒนา  
  2.1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทาน 
                         กำหนดวาระการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา 
                         ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
                         ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชน 
                        ในชุมชน และท้องถิ่น  
  2.๔ ส่งเสริมและและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
                        เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง  
  2.๖ ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน 
        ประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน            ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม 
มีความปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยง
ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
วัฒนธรรม เป็นท้องถิ่น ชุมชน  ที่มีความเข้มแข็ง      ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางพัฒนา  
  ๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน  
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
        อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท เพื่อการสนับสนุนการบริหาร 
       จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางพัฒนา  

 ๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ  
              ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
 ๔.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
 ๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย 

       ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางพัฒนา  

๕.๑ บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ  
๕.๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมี   
     ประสิทธิภาพ  
๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร   
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Thailand ๔.๐ 
 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
 (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
 (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม เต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
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คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

พระธาตุจอมศีลคู่บ้าน  เจ้าล้านช้างคู่เมือง 
นามลือเลื่องครูบากา   รุกขชาติเพลินตา 
ถิ่นประชาคนดี    ประเพณีล้ำค่า 

 
วิสัยทัศน์  (Vision)  การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   

 
“บ้านถ้ำเมืองน่าอยู่   ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีรายได้เพียงพอต่อการ 

ดำรงชีวิตมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี    มีความรู้ก้าวหน้า    ทันสมัย    เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

 
พันธกิจ (Mission)  การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

 
1.  สร้าง / ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  และการผังเมือง 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  และการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 
4.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมของ ผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ / ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  พัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็ว  เสมอภาคทั่วถึง  เป็นธรรมและ 
     นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการแก่ประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ  

 การคมนาคม   การท่องเที่ยวและการลงทุน 
1.2  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  เพ่ือประชาชน 
1.3  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.4  พัฒนาองค์ความรู้  ระบบการผลิตแบบครบวงจร  เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

 และเพ่ิมศักยภาพ  การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน 
 ในระดับสากล 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา  

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3  ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ 

 พัฒนาท้องถิ่น 
2.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกัน 

 ความมั่นคง 
2.7  ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
3.2  พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้านมลภาวะ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
4.1  ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.3  พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.4  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
4.5  เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
4.6  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.4  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
พันธกิจ   สร้างซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  และการผังเมือง 
เป้าประสงค์  หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จำนวนของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานและเพ่ิมขึ้นจำนวนประชาชนที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ 
การคมนาคม การท่องเที่ยวและการลงทุน 

จำนวนระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้รับการพัฒนาเพ่ิม
มากขึ้นร้อยละ 60 

2. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การเกษตร 

จำนวนแหล่งน้ำมีการพัฒนา
เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 60 

3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

จำนวนแหล่งท่องท่องเพ่ิมมาก
ขึ้น ร้อยละ 70 

4. พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

ประชาชน ร้อยละ 70 มี
ความรู้ทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 สง่เสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
พันธกิจ   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ร้อยละของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละของประชาชนมีการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละการจัดการด้านการศึกษาผ่าน

เกณฑ์ตามท่ีกำหนด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร้อยละของประชาชนในชุมชนมีชีวิต

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
หลักประกันความมั่นคง  

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการ 

6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน  

ร้อยละของบุคลากรอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
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3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จำนวนของชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิต 

ร้อยละของประชาชนมีการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื ่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของชุมชนมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับ
การกำจัดขยะ น้ำเสีย หมอกควัน ฯลฯ  

ร้อยละของชุมชนมีการบริหารจัดการ
ด้านมลภาวะเพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 2 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ   ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์  หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่และมีความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จำนวนหมู่บ้านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้อยละของประชาชนเกิดความ

รักชาติ ศาสนา และพระมหา 
กษัตริย์มากข้ึน 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละของชุมชนที่ปลอดยา
เสพติด 

3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละของประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยิ่งขึ้น 

4. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ร้อยละของประชาชนมีความ
พร้อมแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้ 

5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ร้อยละของประชาชนเกิดความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน ร้อยละขององค์กรประชาชน
เกิดความเข้มแข็งมากข้ึน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ   ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการที่ดี  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละขององค์กรปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม ร้อยละของการสนับสนุนการสร้าง

เวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคมมากข้ึน 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละของบุคลากรมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทเีรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละขององค์กรมีการสร้างเวที
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5 ด้าน 
 

ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้พัฒนา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาได้ข้อมูลดังนี้ 
 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพและอุปสรรค 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
- เส้นทางคมนาคม 
- ไฟฟ้า 
- ระบบประปาหมู่บ้าน 
- แหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

หมู่ 1-12 ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เทศบาลมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นประจำทุกปี แต่ยังมีพ้ืนที่และเส้นทาง
คมนาคมและแหล่งน้ำที่ต้องพัฒนาอีกมาก 
2. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน อปท.ยังไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการได้ เช่น การพัฒนา
แหล่งน้ำต่างๆ 
3. ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรยังเป็นปัญหาหลัก
ของทุกๆหมู่บ้าน 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
- ปัจจัยการผลิต 
- อุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ 

หมู่ 1-12 กลุ่มอาชีพ/
กลุ่ม

เกษตรกร/
ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรม
ในทุกกลุ่ม 
2. ขาดการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
การจัดทำบัญชี/ความรู้วิชาการทางด้านการเกษตร 
3. ได้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เชิงเศรษฐกิจทำให้
ประชาชนเห็นความสำคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
 

3. ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
- สวัสดิการสังคม 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
- ความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหายาเสพติด 
- คุณภาพการศึกษา 
- ทุนและอุปกรณ์
การศึกษา 
 
 
 
 

หมู่ 1-12 ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เทศบาลถือหลักการบริหารแบบล่างข้ึนสู่บนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยผ่านเวทีประชาคมต่างๆ 
2. เทศบาลขาดการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ เด็กมีคุณภาพดีขึ้น 
4. ศพด.มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
5. ชุมชนมีการอนุรักษ์ รักษาประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. เทศบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 
7. มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
8. ผู้นำชุมชนสว่นใหญ่มีความเข้มแข็ง 
9. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือ/สามัคคี 
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ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา 

พื้นที่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพและอุปสรรค 

- สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
- วัดและวัฒนธรรมใน
หมู่บ้าน 
- งานประเพณีต่างๆ 
- ผู้นำชุมชน/ ประชาชน 

หมู่ 1-12 ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

10. มีกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ,สตรีฯลฯ แต่ยัง
ขาดกระบวนการส่งเสริมที่ต่อเนื่องและการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง 
11. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน ด้านการทำมาหากิน ฯลฯ 
12. มีประชาชนบางส่วนไม่มีสัญชาติ 
13. ชุมชนบางส่วนประสบปญัหาอุทกภัย ทางเทศบาล
ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
14. ชุมชนมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4. ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- โรคระบาดและ
โรคติดต่อต่างๆ 
- สุขภาพอนามัย 
- ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ 

หมู่ 1 -12 ประชาชน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เทศบาลได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคตามฤดูกาลต่างๆ 
2. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลในการ
ดำเนินการด้านสาธารณสุข 
3. มีประชาชนเป็นโรคเรื้อรังในอัตราที่เพ่ิมขึ้น 
4. มีผู้สูงอายุบางส่วนอยู่ตามลำพัง 
5. ชุมชนมีปัญหาด้านสถานที่ทิ้งขยะ/ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการในตำบล 
6. ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินรวมไปถึงแนว
เขตของชุมชน การรุกล้ำเขตพ้ืนที่ระหว่างชุมชนด้วยกัน
การบุกรุกทำลายป่า 
7. ปัญหาการบุกรุกที่ทำกินเพ่ิมข้ึน 
8. ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร 
9. ปัญหามีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
       จากการศึกษา  และรวบรวมข้อมูล  รวมถึงการทำประชาคมท้องถิ่น  ทำให้สามารถสรุปสภาพของปัญหา
ทีเ่กิดข้ึนในพ้ืนที่ของตำบลบ้านถ้ำดังนี้ 
1. ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร 
     (1)  บางพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตร 
     (2)  แหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

(3)  แหล่งน้ำตื้นเขิน 
     (4)  ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
     (1)   การคมนาคมในพ้ืนที่ยังไม่สะดวก รวดเร็ว 
 (2)   การมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ  (ไฟฟ้าสาธารณะ) 
 (3)   ลำเหมือง ลำห้วย ในชุมชนถูกกัดเซาะตลิ่ง 
 (4)   ถนนภายในหมู่บ้านชำรุด  แคบและไม่ได้รับการขยายไหล่ทาง 
3. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ 
     (1)   การทำการเกษตรฤดูแล้งไม่ได้ผล 
     (2)   ผลผลิตจากการทำการเกษตรขายได้ราคาต่ำ  แต่มีต้นทุนในการผลิตสูง 

(3)  ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
(4) การรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านไม่เข้มแข็ง 
(5) การไม่มีอาชีพเสริม 
(6) การอพยพหางานทำต่างถ่ิน 
(7) เงินทุนในการผลิตไม่เพียงพอ 
(8) ภาระหนี้สินของเกษตรกร 

4. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
     (1)   พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกวิธีและเหมาะสม 

(2) ขาดการเสริมสร้างสุขภาพ 
(3) การขาดความรู้ในการป้องกันโรค 
(4) สุขลักษณะในบ้าน 
(5) ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 
(6) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(7) การป้องกันอุบัติภัย 
(8) ภัยจากสัตว์เลี้ยง 

5. ปัญหาการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
(1) สถานที่บริการให้ข่าวสารด้านข้อมูลยังไม่พอเพียง 

     (2)   การให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตยังไม่ทั่วถึง 
(3) สถานศึกษายังไม่มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียงพอ 
(4) สถานศึกษาในพ้ืนที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
(5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(6) เกิดโรคระบาดเช่น โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย 
(7) เด็กเยาวชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
(8) เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
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6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (1)   คุณภาพของดิน 

(2) ป่าไม้ถูกทำลาย 
(3) ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำถูกทำลาย 
(4) ขยะมูลฝอย 
(5) ปัญหามลพิษ 
(6) การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
(7) ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

7. ปัญหาการบริหารและการจัดการของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
(1) งบประมาณไม่เพียงพอ 
(2) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ 

8. ปัญหาอื่นๆ 
      (1)   ยาเสพติด 
      (2)   ภัยธรรมชาต ิ
      (3)   พฤติกรรมของเยาวชนในพื้นท่ี 
 
จากข้อมูลสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค  SWOT  ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  (SWOT Analysis) 
 
4.1  จุดแข็ง  (Strength) 

1. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง  มีความคล่องตัวในการดำเนินการ
พัฒนาท้องถิ่น  

3. มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรได้ทันท่วงที 
4. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่น     
5. สามารถออกกฎหมาย (ตามข้อบังคับ , ข้อบัญญัติ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 
6. มีภูมิประเทศที่สวยงาม  มีสวนรุกขชาติบ้านถ้ำ  มีอ่างเก็บน้ำกาญจนาภิเษก  มีโครงการเขื่อนห้วย

แม่ผง  มีสถานที่ท่องเที่ยว  และมีภูมิอากาศดีตลอดปี 
7. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   
8. มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเป็นต้นแบบของการพัฒนาระดับประเทศ  และมี

ต้นทุนทางสังคมในพ้ืนที่ 
9. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  เป็นภูมินิเวศน์เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยวใน

เชิงอนุรักษ์ 
10.  มีความภูมิใจในความเป็นคนบ้านถ้ำ 

 

 

 



31 

 

4.2  จุดอ่อน  (Weakness) 
1. นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่แม่นยำในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้   
3. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อการพัฒนามีไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ   
4. การประสานงาน การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
5. ประชากรส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรม  และมีรายได้ต่ำ 
6. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
7. งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
8. ปัญหาหนี้สิน  และการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
9. มีปัญหาการรุกล้ำและทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้     
10. เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร  การตลาด 
 

4.2  โอกาส (Opportunity) 
1. มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่สามารถรองรับนักเรียนในพ้ืนที่ได้ 
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
4. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ลา้น  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
5. มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ  ระดับท้องถิ่น 
6. มีกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ,สตรีฯลฯ แต่ยังขาดกระบวนการส่งเสริมที่ต่อเนื่องและการ

ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง 
7. มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.3  ข้อจำกัด / อุปสรรค  (Threat) 
1. ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน 
2. แนวเขตพ้ืนที่ของ อปท.ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในทางด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
3. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน อปท.ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการได้ เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรมในทุกกลุ่ม 
5. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่เขตป่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
6. มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
7. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม 
ที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากข้ึน   
 

3.2 ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ได้แก่ สถานการณ์ทางด้าน
การเมืองการปกครอง 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ. 2561 – 2565  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

4.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงเพื่อ

การพัฒนา
ประเทศสู่ความ

มั่งค่ัง 

7. 
ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจสิติกส ์

3. 
ยุทธศาสตร์การ

สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

8. 
ยุทธศาสตร์

ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

10.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

 

9.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 

1.มุ่งพัฒนาเชียงรายใหเ้ป็นประตกูารค้า  
การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยว

ชายแดนและการท่องเที่ยว   

2 . อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ ส ื บ ส า น
ว ัฒนธรรมล ้ านนาและภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 

3.เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4.พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภัยและการค้า  
การลงทุนเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายใน

และตามแนวชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเมืองและ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคณุค่าและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุน ด้าน
เศรษฐกิจ การ
คมนาคม  การ
ท่องเที่ยวและการ
ลงทุน 

2. พัฒนาแหล่ง
น้ำและบริหาร
จัดการน้ำ  เพื่อ
ประชาชน 

แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป การเกษตร สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ผลผลิต/โครงการ 

2. พัฒนา 
สนับสนุน และ
บริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน 

4. พัฒนาองค์ความรู้  ระบบ
การผลิตแบบครบวงจร  เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และเพิ่มศักยภาพ  การ
ประกอบอาชีพรวมทั้งด้าน
การตลาดอย่างมี คุณภาพและ
มาตรฐาน ในระดับสากล 

 

เคหะและชุมชน 

 โครงการ  โครงการ  โครงการ  โครงการ 

1.สร้าง / ซ่อม
บำรุงเส้นทาง
คมนาคม  แหล่ง
น้ำ  และการผัง
เมือง 

2.ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน  
และการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

2.อนุรักษ์  
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3.ส่งเสริมและ
ส ร ้ า ง อ ง ค์
ความรู้ องค์กร
ชุมชนหรือภาค
ประชาชนให้มี
ความเข้มแข็ง
เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

5.ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

1. พัฒนา
ศักยภาพทุนทาง
สังคม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
และตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.ส่งเสริมและ
ส น ั บ ส นุ น
ระบบการจัด
ส ว ั ส ด ิ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมาย 
เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง
หล ั กประกั น
ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
และการจัดทำ
แผนแม่บท
ชุมชน 

2.ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสังคม
ของ ผู้สูงอายุ / 
ผู้ด้อยโอกาส / ผู้
พิการ / ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

การศึก
ษา 

สาธารณ
สุข 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

4.ส่งเสริมการ
จ ัดการศ ึกษา
ทุกระดับ เพื่อ
พ ัฒนาคน ใน
ช ุ ม ช น แ ล ะ
ท้องถ่ิน 

7.ส ่ ง เ ส ริ ม
บ ุ ค ล า ก ร
ภ า ค รั ฐ 
ประชาชน ให้
ม ี ท ั ก ษ ช ี วิ ต
รองรับการเข้า
ส ู ่ ป ร ะช าคม
อาเซียน 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

เคหะ
และ

ชุมชน 

การเกษตร งบกลาง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อความย่ังยืน 

2พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อ
การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

3.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการ
บริหารจัดการด้าน
มลภาวะ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

1.ส่งเสริมการอนุรักษ์
และการพัฒนาแหล่ง
น้ำ  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน การเกษตร 

 
โครงการ 

 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

1.ปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

2.ป ้องก ันและ
แก ้ ไขป ัญหายา
เสพติด 

3.พัฒนาศ ักยภาพ
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

2.ลดปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
ตำบลบ้านถำ้ 

3.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

การรักษาความสงบภายใน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.เ ต ร ี ย ม ค ว า ม
พร ้อมเพ ื ่อรองรับ
ปัญหาภัยธรรมชาติ 
 

5.เสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 
 
 

6.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร
ประชาชน 
 
 

 
โครงการ 

 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

1.การ
บริหารงานใน
องค์กรเป็นไป
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

2.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
สร้างเวทีเรียนรู้
และการมีส่วน
ร่วมของประชา
รัฐ 

3.ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

บริหาร
ทั่วไป 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งบกลาง เคหะและ
ชุมชน 

1.บริหารจัดการ
องค์กร ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กร  และ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
สร้างเวทีเรียนรู้
ภาคประชาสังคม 

4.ส่งเสริมสนับสนุน
สร้างเวทีเรียนรู้  
และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 
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วิสัยทัศน ์
 

  
“บ้านถ้ำเมืองน่าอยู่   ชุมชนมีความเข้มแขง็อย่างยัง่ยืนและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีสขุภาพและสวัสดิการที่ดี  มีความรู้ก้าวหน้า   ทันสมัย   
 เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน่   มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคง
และสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์
 1.พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 

เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวและการลงทุน 

2.พัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการ
น้ำเพื่อประชาชน 

3.พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ ์  1.พ ัฒนาศ ักยภาพท ุนทาง

ส ั ง ค ม เ พ ื ่ อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.อนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.ส่งเสริมและสร้างองค์
ความรู้ องค์กรชุมชนหรือ
ภาคประชาชนให้มีความ
เข ้มแข็งเพ ื ่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.ส่งเสริมการตัด
ก า ร ศ ึ ก ษ า ทุ ก
ระดับเพื่อพัฒนา
คนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5.ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
การจัดสว ัสดิการประชาชน
กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย เพ ื ่ อสร ้ า ง
หลักประกันความมั่นคง 

7.ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ
ชีว ิตเพ ื ่อรองรับการเข้าส ู ่ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์  1.อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการปญัหาดา้น
มลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ ์
 1.ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

3.พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

4.การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ
ปัญหาภยัธรรมชาต ิ

5.ส่งเสริมความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

6.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
 1.บริหารจัดการองค์กรตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวที
เรียนรู้ภาคประชาสังคม  

3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวที
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
ของ อปท. 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 

 

แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 



ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์

การด้าเนินงาน แผนงานงบกลาง

3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า ทุกกอง ทต.บ้านถ ้า

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ด้านการด้าเนินงาน แผนงานงบกลาง

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5          1,020,000       5           1,020,000         5          1,020,000         5             1,020,000         5             1,020,000         25         5,100,000          

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 395     163,974,600   395       150,994,600     415      187,371,100     415         187,201,100     415         186,601,100     2,035    876,142,500     

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13        670,000          13         670,000            15        728,700            15           728,700            15           728,700            71         3,526,100          

1.4 แผนงานการเกษตร 71        21,478,000     71         50,478,000       71        50,478,000       71           50,478,000       71           50,478,000       355       223,390,000     

484     187,142,600   484      203,162,600    506     239,597,800     506        239,427,800    506        238,827,800    2,486    1,108,158,600  

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3          200,000          3           200,000            3          200,000            3             200,000            3             200,000            15         1,000,000          

1.2 แผนงานการศึกษา 36        8,409,800       36         8,409,800         36        8,859,800         36           8,859,800         36           8,859,800         180       43,399,000       

1.3 แผนงานสาธารณสุข 44        1,720,000       44         1,690,000         44        1,640,000         44           1,640,000         44           1,640,000         220       8,330,000          

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 15        10,902,000     15         10,902,000       15        10,902,000       15           10,902,000       15           10,902,000       75         54,510,000       

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31        1,630,000       31         1,560,000         31        1,700,000         31           1,700,000         31           1,700,000         155       8,290,000          

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 29        3,248,000       29         3,248,000         29        3,375,000         29           3,375,000         29           3,375,000         145       16,621,000       

1.7 แผนงานการเกษตร 26        1,560,000       26         1,510,000         26        1,510,000         26           1,510,000         26           1,510,000         130       7,600,000          

1.8 แผนงานการพาณิชย์ 3          110,000          3           110,000            3          210,000            3             210,000            3             210,000            15         850,000            

1.9 แผนงานงบกลาง 5          23,200,000     5           23,200,000       5          29,400,000       5             29,400,000       5             29,400,000       25         134,600,000     

192     50,979,800     192      50,829,800      192     57,796,800       192        57,796,800      192        57,796,800      960       275,200,000     

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18        6,720,000       18         6,570,000         20        7,420,000         20           7,420,000         20           7,420,000         96         35,550,000       

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10        575,000          10         575,000            10        740,000            10           740,000            10           740,000            50         3,370,000          

1.3 แผนงานการเกษตร 21        1,640,000       21         1,640,000         22        1,640,000         22           1,690,000         22           1,790,000         108       8,400,000          

49       8,935,000       49        8,785,000        52       9,800,000         52          9,850,000        52          9,950,000        254       47,320,000       

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบำลต ำบลบ้ำนถ  ำ อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวมห้ำปีปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2565

รวม

รวม

รวม

3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์

1. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 2. กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำและวัฒนธรรม



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

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

ยุทธศำสตร์

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 29        2,130,000       29         1,850,000         29        1,970,000         29           1,970,000         29           1,970,000         145       9,890,000          

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14        660,000          14         660,000            14        660,000            14           660,000            14           660,000            70         3,300,000          

43       2,790,000       43        2,510,000        43       2,630,000         43          2,630,000        43          2,630,000        215       13,190,000       

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 66        5,368,000       62         5,371,000         66        7,128,000         66           7,128,000         66           7,128,000         326       32,123,000       

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6          320,000          6           370,000            6          370,000            6             370,000            6             370,000            30         1,800,000          

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7          285,000          7           265,000            7          265,000            7             265,000            7             265,000            35         1,345,000          

1.4 แผนงานงบกลาง 11        7,575,000       11         6,095,000         11        6,145,000         10           6,145,000         10           3,145,000         53         29,105,000       

90       13,548,000     86        12,101,000      90       13,908,000       89          13,908,000      89          10,908,000      444       64,373,000       

858     263,395,400   854      277,388,400    883     323,732,600    882        323,612,600    882        320,112,600    4,359    1,508,241,600  

4. รักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

รวมทั งหมด

รวม

รวม

5. กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชิง
นิเวศน์

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ หมู่ 1- 12

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า หมู่ 1-12

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 60

มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ทต.บ้านถ้้า

2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และเป็นการเผยแพร่แหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชน

สถานท่ีส้าคัญๆในพ้ืนท่ี
เทศบาล

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  มีนักท่องเท่ียว เพ่ิมมาก
ข้ึนร้อยละ 60

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สร้างรายได้
ให้กับชุมชน

ส้านักปลัด 
ทต.บ้านถ้้า

3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ผ่านส่ือต่างๆ

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
หน่วยงานอ่ืนๆ

         70,000          70,000          70,000          70,000          70,000 ประชาชน หน่วยงานอ่ืนๆ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชน หน่วยงานอ่ืนๆ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด 
ทต.บ้านถ้้า

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ติดต้ัง ระบบหอกระจาย
ข่าวประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

หอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ประชาชนมีช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันต่อเหตุการณ์มากข้ึน

ประชาชนมีช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันต่อเหตุการณ์

ทต.บ้านถ้้า

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 > แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

 งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า  อ้าเภอดอกค้าใต้  จังหวัดพะเยา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

 งบประมาณและที่มา

5 สนับสนุนหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือ
สาระอ่ืน ๆ ประจ้าท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ 
ส่งเสริม ความเข้าใจและการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ท้องถ่ิน และส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ค้นคว้าความรู้ให้แก่
ประชาชน

จัดหาหนังสือพิมพ์ 
วารสาร หนังสือวิชาการ 
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี 
ประชาชนควรรู้ / หมู่ 
1-12

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละของประชาชนท่ี
ใช้บริการ

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
มีความเข้าใจในอ้านาจ
หน้าท่ีของเทศบาล และ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท้องถ่ิน การ
บริหารจัดการท่ีดีมากข้ึน

ทต.บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลาดยาง  
ในเขตพ้ืนที่หมู ่1-12

1 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านอาจารย์
แสงพัฒน์ - บ้านพ่อหน้อยหล้า  หมู่ 4

เพ่ือใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร ยาว  
780  เมตร

       657,000        657,000        657,000        657,000        657,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายกลุ่มชาวนา - บ้าน
นายอินสม หมู่ท่ี 6

เพ่ือใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร ยาว  
345 เมตร

       386,400        386,400        500,000        500,000        500,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก จาก 3 แยก ม.1 - วัดพระธาตุ

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาด กว้าง  4  เมตร     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

4 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก ข้าง รพ.สต.บ้านถ้้า - หน้า รพ.สต.
บ้านปาง

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาด กว้าง  4  เมตร     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 ถนนลาดยาง  ASPHALTIC CONCRETE หน้า
บ้านครูอุทัย - ส่ีแยกห้วยฮุง

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาด กว้าง  4  เมตร     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานเคหะและชุมชน

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

6 ถนนลาดยาง  ASPHALTIC CONCRETE สาย
หน้าป้อมต้ารวจ - สามแยก ซอยรุ่งโรจน์

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาด กว้าง  4  เมตร     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

7 ก่อสร้างถนน CAPE SEAL หน้าโรงเรียนบ้าน
ถ้้าประชาบ้ารุง หมู่ 6 - นาพ่อหน้อยเม้อ

เพ่ีอใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 205 
เมตร

       201,000        201,000        500,000        500,000        500,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

8 ถนนลาดยาง  CAPE SEAL   สายทุ่งเหล่าเค็ด
แก้ว-ทุ่งเด่นข่อย บ้านท่านรองอินทวน  หมู่ท่ี 
11

เพ่ีอใช้ในการคมนาคม สายทุ่งเหล่าเค็ดแก้ว        300,000        300,000        800,000        800,000        800,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

9 ถนนลาดยางบริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ีอใช้ในการคมนาคม บริเวณอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

    1,000,000     1,000,000     1,000,000   - ถนนลาดยางท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. ใน
พ้ืนที่ หมู ่1-12

      

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ในเขต
พ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ถนน คสล. หมู่ 1-12 
ต้าบลบ้านถ้้า

    1,000,000     1,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 เร่งด่วน หมู่ 1 - 12

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 27 หน้าป้ัมเก่า เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  223  เมตร

       550,000        550,000        550,000        550,000        550,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.1
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งมะพร้าว - ทุ่งมะแก
 (บ้านปาง) ม.2

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.2

4 ก่อสร้างถนน คสล. รอบตลาดสดเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  250  เมตร

       734,000        734,000        734,000        734,000        734,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.2

5 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านพ่อหลวงพิยา  
พุทธสอน (ทิศใต้)

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว  51  เมตร

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.2

6 ปรับปรุงถนนสายบ้านแม่ก้้า เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว  500  เมตร

       350,000        350,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 2(โครงการไทย

นิยม ย่ังยืน)

7 ขยายไหล่ทาง ( คสล.) จากบริเวณหน้าโบสถ์
คริสต์จักร - บ้านพ่อช่วย พุทธสอน ม.10 (ท้ัง
 2 ข้าง)

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   - ถนน คสล.ท่ีเพ่ิมข้ึน
และร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 3

8 ก่อสร้างถนน คสล. ในซอยบ้านนายมูล  หน่อ
แก้ว

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว  30  เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 3

9 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 
ต้าบลบ้านถ้้า (สายบ่อบาดาล)

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

10 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามบ้านซีดาน  
หมู่ 4

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  350  เมตร

       865,000        865,000        865,000        865,000        865,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11 ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านพ่อหลวงสาธิต  
อินต๊ะสาร  หมู่ 4

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  400  เมตร

       992,000        992,000        992,000        992,000        992,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

12 ก่อสร้างถนน  คสล. หน้าบ้านผู้ช่วยยนต์ไปถึง
ทางสันต้นเปา ม.5

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนนสายหน้าบ้าน ผช. 
ยนต์ -สันต้นเปา หมู่ 5 
จ้านวน 1 แห่ง

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 ม.5

13 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเพียร ไชยวุฒิ
 - บ้านพ่อเกษม  แม่นิด

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ขนาดกว้าง 4 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. ยาว 740
 ม.หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,960 ตาราง
เมตร

    1,362,000     1,362,000     1,362,000     1,362,000     1,362,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  ม. 5(1)

14 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจ่ิง เมืองช่ืน - 
บ้านนายแดน ไชยวุฒิ  ม.5

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

15 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทา บุญเทพ - 
บ้านนายแดน ไชยวุฒิ  ม.5

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

16 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่อุ้ยทา - บ้านนาย
บรรจบ  นางผัด  หมู่ 5

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  300  เมตร

       700,000        700,000        700,000        700,000        700,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

17 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจ่ิง เมืองช่ืน - 
บ้านนายบุญธรรม  หวานเสียง  หมู่ 5

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  400  เมตร

       992,000        992,000        992,000        992,000        992,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

18 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสดู่  ศักด์ิทอง เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  300  เมตร

       650,000        650,000        650,000        650,000        650,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

19 ปรับปรุงขยายถนนตรงบริเวณมุมโค้งหน้า
โรงเรียนบ้านถ้้าประชาบ้ารุง ม.6 ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม จ้านวน  1 แห่ง        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอยล่องแม่ป๋าน เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน  จ้านวน 1  สาย        315,000        315,000        315,000        315,000        315,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

21 ก่อสร้างถนน คสล.  จากสามแยกบ้านอาวน้อย
  แก่นแก้ว - โรงเหล้าบ้านพ่อหลอง  ม.6

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน  จ้านวน 1  สาย        300,000        700,000        700,000        700,000        700,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

22 ก่อสร้างราวก้ันเหล็กบริเวณฝายห้วยถ้้า ใกล้ 
สภอ.ย่อย หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ฝายห้วยถ้้า หมู่ท่ี 6        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

23 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งห้วยฮุง ตรงข้าม
บ้านครูอุทัย เช่ือม ต้าบลหนองล่ม

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว  1,695  เมตร

    4,203,000     4,203,000     4,203,000     4,203,000     4,203,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

24 ถนน คสล.บริเวณรอบสุสานพุธ เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 4-5 
เมตร ยาว  350  เมตร

       994,000        994,000        994,000        994,000        994,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

25 ถนน คสล.บริเวณรอบสุสานคริส เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 3.5
และ5 เมตร ยาว  180  
เมตร

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

26 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งป่าแขม ต้ังแต่ถนน
หลวง ถึง บ้านนางสมบูรณ์  มากสุข พ้ืนท่ี หมู่
 6

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6 (แผนชุมชน 3)

27 ก่อสร้างถนน (คสล.) บล็อกคอนเวิร์ด บริเวณ 
บ้านจ่าวิสุทธ์ิ  ใหม่ค้า  ม.8

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนนสายบ้านจ่าวิสุทธ์ิ 
ใหม่ค้า หมู่ 8 จ้านวน 1 
 แห่ง

       123,600        123,600        123,600        123,600        123,600   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

28 ตัดถนนทางทิศตะวันตกบ้านพ่อจ๋ีถึงเหมือง
กลางทางทิศใต้ ม.8

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

29 ก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านพ่อน้อย  ใจหาญ
 ม.8

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

30 ปรับปรุงถนนแยกลงทุ่งนา - ทุ่งนอก เพ่ือใช้ในการคมนาคม ยาว 500  ม.        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8 (โครงการไทย

นิยม ย่ังยืน)

31 ขยายไหล่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านถ้้า
ประชานุเคราะห์ และข้างบ้านนายวีรญาณ  
ล้าโพงเหนือ

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขยายไหล่ทาง หนา 0.15
 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 117 ตารางเมตร

       250,000        250,000        250,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8 (แผนชุมชน 2)

32 ขยายไหล่ทางถนนต้ังแต่บริเวณแยกบ้าน
อาวหน้อยสังเวียน - บ้านอุ้ยหวัน ม.9

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        350,000        350,000        350,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.9

33 ก่อสร้างราวก้ันเหล็กส้าหรับป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9        100,000        100,000        250,000        250,000        250,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 9

34 ก่อสร้างถนน คสล. ต้ังแต่สามแยกประปา 
บ้านพ่อน้อย  ไชยวุฒิ ถึง โรงผลิตน้้าประปา
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 5 
เมตร ยาว  900  เมตร

    2,790,000     2,790,000     2,790,000     2,790,000     2,790,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.9 (โครงการไทย

นิยม ย่ังยืน)

35 ขยายถนน คสล. บริเวณหน้าโบสถ์คริสต์จักร -
 สันต้นศรี  ม.10

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.10
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

36 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังบ้านพ่อทวี - 
เข้าบริเวณบ้านอาวเรือง พ้ืนท่ีหมู่ 10 

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้าน
ถ้้าหมู่ 10

37 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเจริญ - บ้านนาย
พจน์ ม.10

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        300,000        300,000        400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.10

38 ขยายไหล่ทาง ( คสล.) สายห้วยนกเค้ารอยต่อ
 หมู่ท่ี  8 - หมู่ 11

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        168,000        168,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.10

39 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านพ่อ   หน้อย
โล่ - ประตูวัดป่า ม.11

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

40 ขยายถนนเส้นทางถนนใหม่บริเวณทางเข้านา
ครูนิต - นาพ่อมี ม.11

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        168,000        168,000        250,000        250,000        250,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

41 ก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณน้้าบ่อนาค
บริเวณทางแยกเข้าวัดเทพวนาราม ม.11

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        400,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

42 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หน้าบ้านนายสม
เดช  ไชยวุฒิ  ม.11

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ถนน จ้านวน 1 สาย        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

43 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่า (ตอน 1) เพ่ิอใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. ยาว 320 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,180 ม.

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11 (แผนชุมชน 

2)

44 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่า (ตอน 2) เพ่ิอใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. ยาว 380 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,520 ม.

       950,000        950,000        950,000        950,000        950,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11 (แผนชุมชน 

3)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

45 ก่อสร้างราวก้ันเหล็กส้าหรับป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ และบล็อคคอนเวอร์ส บริเวณถนน
ใหญ่ตรงข้ามล้าเหมืองกลางฝ่ังทิศตะวันตก
และทิศตะวันออก            (ข้าง ธ.ก.ส.เก่า)

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 12

46 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายช่วย 
มะลิวงค์ - บ้านหมอต๊อก ม.12

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา
 0.10 ม. ยาว 82 ม.
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 287 ตร.ม.

         97,000          97,000        150,000        150,000        150,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12

47 ก่อสร้างถนน คสล. จากปากทาง ถ.บ้านถ้้า - 
บ้านปาง ถึง บ้านนายเชิดพงค์  อัมพุธ พ้ืนท่ีหมู่
 12

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวทางกว้าง 3.5 
เมตร ยาว  140  เมตร

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
ในพ้ืนที่ หมู ่1-12

1 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย พ้ืนท่ี 
ต้าบลบ้านถ้้า หมู่ 1 - 12

    2,000,000     2,500,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งมะแก พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 545 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.2
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งมะพร้าว พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.2

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยฮุง พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,650 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.20 เมตร

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

5 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายข้างร้านซี
ดาน) พ้ืนท่ีหมู่ 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

6 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายบ่อบาดาล) 
พ้ืนท่ีหมู่ 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 45 ลบม.

       400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

7 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายกลุ่มผู้เล้ียง
วัว) พ้ืนท่ีหมู่ 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

8 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายฝาย   หมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

9 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนนสายการประปา พ้ืนท่ีหมู่ 4 - 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,770 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.20 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 4-5

10 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยฮุง 1  หมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

11 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายจ้าตาเหิน  หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

12 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ถนนสายคอกวัว 
หมู่ 4

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,175 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.4

13 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายดงดีหมี ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

14 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายห้วยลึก  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

15 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายห้วยเสด็จ  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

16 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายตาดปูดิน  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

17 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายนางแกละ  ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

18 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายบ่อขยะ   หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

19 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ห้วยโทกผา สาย 1 หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 455 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

20 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ห้วยโทกผา สาย 2 หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 430 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

21 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายโทกเก๊าช้าง หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

22 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยลึกฝ่ังทิศเหนือ หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

23 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายจ้าสูล๊ัว หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       250,000        250,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

24 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายสันป่าตึง หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       150,000        150,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

25 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายป่าสัก หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

26 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายโทกป่าซาง หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

27 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายดงดีหมี ซอย
 2) พ้ืนท่ีหมู่ 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   75 ลบม. 

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

28 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายผาช้างมูบ) 
พ้ืนท่ีหมู่ 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 180 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

29 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายเหนือด่าน 
นายชน นางไร ดวงทิพย์) 
พ้ืนท่ีหมู่ 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 180 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

30 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายจ้าตาเหิน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร 1,100 
เมตร

       400,000        400,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

31 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายฝาย
ชลประทานห้วยสัก

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร 1,100 
เมตร

       250,000        250,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

32 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก จากบ้านนาย
เกษม - บ้านนายคชาชาญ ศักด์ิทอง หมู่ 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 4 เมตร 1,100 
เมตร

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

33 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายบ้านพ่อเกษม
 - บ้านนายบรรจบ นางผัด  หมู่ 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร 595 เมตร        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

34 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งหมู่ 1 หมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       550,000        550,000        550,000        550,000        550,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

35 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายป่าแขม หมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       550,000        550,000        550,000        550,000        550,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

36 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายสันมะค่า หมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       550,000        550,000        550,000        550,000        550,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

37 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งหมูนา
ดาบมิตร) พ้ืนท่ีหมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 9 ลบม.

       400,000        400,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

38 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว 
1 พ้ืนท่ีหมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 51 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

39 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายนานายหยัด
ไปฟาร์มวัว นายช่วย) 
พ้ืนท่ีหมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ ไม่
น้อยกว่า 150 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

40 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายนาหมอต๊อก)
 พ้ืนท่ีหมู่ 6

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 30 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

41 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายห้วยฮุง ตรง
ข้ามบ้านครูอุทัย เช่ือม ต้าบลหนองหล่ม

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 4 เมตร 1,695 
เมตร

    1,017,000     1,017,000     1,017,000     1,017,000     1,017,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

42 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งมะนะ 
ช่วง 1) พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 90 ลบม

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

43 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งมะนะ 
ช่วง 2) พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 90 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

44 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งมะนะ 
ช่วง 3) พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 15 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

45 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายล้าเหมือง
กลาง พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
840 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 252 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

46 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายพ่อหลวงจ๋ี 
ช่วง 1) พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า  45 ลบม. 

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

47 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายพ่อหลวงจ๋ี 
ช่วง 2) พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   30 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

48 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งมะนะ   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

49 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายป่าหนามเฮ้ียงสาย 2  หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 430 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

50 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ทางเช่ือมอู่ช่างพรม - ป่าหนามเฮ้ียง สาย
 1  หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

51 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายสันป่าก้าว 1  หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

52 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายร่องเด่ือ   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

53 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ทางเช่ือมป่าหนามเฮ้ียง สาย 1 - 2   
หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

54 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยข้าวเน่า   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

55 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายรองวินช่วงปลาย   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 410 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

56 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายไร่องุ่นสุปรียา   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 435 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

57 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สาย สท.นิพนธ์   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 410 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

58 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายโทกน้้าเขียว   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 425 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       330,000        330,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

59 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายค่ากู๊ด 2   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       350,000        350,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

60 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายสันป่าเหว   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       350,000        350,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

61 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยโป่ง   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       400,000        400,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

62 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายบวกผ้า   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       400,000        400,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

63 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายบ้านครูนิต - ห้วยตุ้ม ม.11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       400,000        400,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

64 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน หลังถ้้าปินวิทยาคม

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

65 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ทางเข้าศูนย์
เกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 66 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

66 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งเด่น) 
พ้ืนท่ีหมู่ 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
220 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 66 ลบม.

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

67 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายป่าหนาม
เฮ้ียง 1 ) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า  60 ลบม.

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

68 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายเหล่าเค็ด
แก้ว) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า    30 ลบม.

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

69 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายสันป่าก้าว 
ข้างนานายอินฐาน) พ้ืนท่ี
หมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบม.

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

70 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (ข้างนานายบูรณ์
 มูลเทพ) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 75 ลบม.

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

71 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (ข้างนานาย
สุรินทร์) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   30 ลบม. 

       250,000        250,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

72 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายป่าผักหนอง)
 พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   45 ลบม.

       150,000        150,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

73 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายอุ้ยโยง) 
พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณหิน
คลุกท่ีใช้ไม่น้อยกว่า 120
 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

74 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายรองวิน) 
พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
900 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 270 ลบม.

       250,000        250,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

75 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายพ่อหลวง
พันธ์) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   30 ลบม.

         50,000          50,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

76 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายผู้ช่วยยาคาร
 พุทธสอน) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า   60 ลบม.

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

77 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายนายบุญ
เรือง) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 30 ลบม

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

78 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายสันป่าเหว) 
พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 30 ลบม.

       150,000        150,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

79 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายวัดป่า) 
พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 60 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

80 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายสันป่าก้าว 
1) พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 75 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

81 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายน้้าปุ๊ด) 
พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
350 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 105 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

82 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ซอยข้างบ้าน 
สท.หาญ หมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 4 เมตร 385 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

83 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าหนาม
เฮ้ียง 2 - เหมืองแก่เสา

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร 2,000 
เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

84 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายสันป่าก้าว 1 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,180 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

85 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ป่าหนามเฮ้ียง 4 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
1,180 เมตร

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

86 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกสายรองวิน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ยาว 1,200 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

87 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกสายอู่ช่างแอน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ยาว 300 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12

88 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายแกสูง 1 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 3 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

89 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายป่าหนาม
เฮ้ียง 1 ช่วง 2) พ้ืนท่ีหมู่ 
11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
355 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 106.5 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

90 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก (สายทุ่งสะเรียม)
 พ้ืนท่ีหมู่ 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกท่ีใช้ไม่
น้อยกว่า 75 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   ม. 12

91 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งมะนะ   หมู่ท่ี 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

92 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายค่ากู๊ด 5   หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 470 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12

93 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายทุ่งช้างตาย  หมู่ท่ี 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 
เมตร ยาว 470 เมตร 
หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.12

94 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน  สายห้วยถ้้า ฝ่ังทิศตะวันตก)  ในพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   ม. 12

95 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งบวกหมู -
 ทุ่งฝายฮาท เช่ือม ต้าบลคือเวียง

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

กว้าง 4 เมตร 2,000 
เมตร

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

96 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน ทุ่งพ่อเมืองกืน - นาพ่อศรีวรรณไล เด่น
นกแต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   ม. 11

97 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายข้างโฮงล้าไย

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   ม. 11



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

98 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายห้วยเสือหล่อ

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

99 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกลงผิว
ถนน สายป่าผักหนอง  ม.5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุกลงผิวถนน

ถนนสายเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรหรือบริเวณ
ถนนท่ีเสียหาย

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/หินลูกรัง
หรือวัสดุคัดเลือกในพ้ืนที่ หมู ่1-12

1 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/หินลูกรังหรือ
วัสดุคัดเลือกในพ้ืนท่ี หมู่ 1 - 12

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

ถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีเสียหาย  หมู่
ท่ี 1- 12

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/หินลูกรังหรือ
วัสดุคัดเลือกในพ้ืนท่ี (สายปากทางเข้าบ่อขยะ
เทศบาลฯ -ห้วยลึก หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

ขนาดผิวถนน 5.00 เมตร
 ยาว 4,500 เมตร หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
 14,625 ลบ.ม

    3,500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

3 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/หินลูกรังหรือ
วัสดุคัดเลือกในพ้ืนท่ี (สายเข้าน้้าตกตาดปู่ดิน 
 หมู่ท่ี 5

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

ขนาดผิวถนน 4.00 เมตร
 ยาว 2,000 เมตร หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
 3,640 ลบ.ม

    7,800,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/หินลูกรังหรือ
วัสดุคัดเลือกในพ้ืนท่ี (หลังร้านสหวงค์พันของ
พ่อก้านันอิน หมู่ 11

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

ขนาดผิวถนน 3.00 เมตร
 ยาว 308 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
959 ลบ.ม

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.11

5 ซ่อมแซมถนนโดยใช้ดินลูกรัง ทางเช่ือม
ระหว่าง หมู่ 8 - หมู่ 11 ห้วยข้าวเน่า - ห้วย
นกเก๊า (ท่ีนานายสมคิด  ประเทิง)

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

กว้าง 4 เมตร 460 เมตร        276,000        276,000        276,000        276,000        276,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

6 ถมพ้ืนท่ีใช้ดินหรือวัสดุคัดเลือก หลังตลาดสด
เทศบาล หมู่ท่ี 2

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

บริเวณหลังตลาดเทศบาล
 หมู่ท่ี 2 โดยคิดปริมาณ
ดินหรือวัสดุคิดเลือกไม่
น้อยกว่า 2,480 ลบม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 ม.2

7 ถมพ้ืนท่ีใช้ดินหรือวัสดุคัดเลือก สามแยกบ้าน
รองอินทวน - ด่านแพะปู่ต้ือ

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง/หินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง/หินลูกรัง
หรือวัสดุคัดเลือก

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   -  สภาพถนนท่ีดีข้ึนและ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

ก่อสร้างท่อเหลีย่มในเขตพ้ืนที่ หมู ่1-12

1 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) พ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า       
หมู่ 1 - 12

    1,000,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) หางนา
พ่อศรีทน มงคล ม.1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 1

3 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ข้างบ้าน
พ่อหลวงสมบัติ  ไชยวุฒิ หมู่ 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) บ้านนาย
สงกรานต์  มากสุก   หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ขนาด 1 ช่องทาง ยาว 7 
เมตร

       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

5 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) บ้านพ่อ
หนานสม  ศรชัย หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

6 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) บ้านพ่อ
สว่าง  แม่พรรณ  ศรีทอน หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

7 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ศาลา
ประชาคม หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

8 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) หน้าบ้าน
รองอินทวน เครือบุญ  ม.5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 5

9 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) บริเวณ
ปากทางร่องแม่ปาน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 6(3)

10 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ดข้างบ้าน หน้อยโสภณ 
(ทุ่งป่าแขม) ม.6

เพ่ิอใช้ในการคมนาคม ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        146,000        146,000        146,000        146,000        146,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 6

11 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) หมู่ 3 
เช่ือม หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 7

12 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ข้างบ้าน
นางสริน  ค้าเช้ือ พ้ืนท่ีหมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 7

13 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ข้างบ้าน
นายสิงห์คาร ไชยวุฒิ หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 7
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14 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ฮ่องแกง 
บ้านพ่อหลวงป่ี  ราชเนตร  หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 7

15 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ถนนสาย
สันป่าก้าว ตรงนาพ่อทวง  ไชยวุฒิ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

16 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ข้างบ้าน
นายสงวน  เมืองมูล  หมู่ 9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 9

17 ซ่อมแซมท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) ข้างนา
พ่อเข้ม สุคันธมาลา (ร่องเด่ือ ม.11)

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 11

18 ก่อสร้างท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) เช่ือมทาง
สายป่าทุ่งป่าหนามเฮ้ียง บริเวณท้ายทุ่งนาย
นิกร  ปัญโญ พ้ืนท่ีหมู่ 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 11

19 ซ่อมแซมท่อเหล่ียม(บล็อกคอนเวิรส์) หลังบ้าน
ครูแม้ว

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ท่อเหล่ียม จ้านวน 1 จุด        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานในเขต
พ้ืนที่หมู ่1-12

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพานในเขต
พ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ต้าบล
บ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ด้านทิศตะวันออก
โรงเรียนบ้านถ้้าประชาบ้ารุงข้ามห้วยฝาย  ม.4

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพาน หมู่ 4 
จ้านวน 1 แห่ง

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4
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3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เช่ือมระหว่างหมู่ 8 
กับหมู่ 11 (ทุ่งนาของดาบตรีวิสุทธ์ิ ใหม่ค้า)

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพาน จ้านวน 1
 แห่ง

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

4 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยนกเก๊า ท่ีนา
ของนายสมคิด

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพาน จ้านวน 1
 แห่ง

       850,000        850,000        850,000        850,000        850,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

5 ก่อสร้างสะพานแขวนหรือสะพานลอย บริเวณ
ข้างน้้าบ่อทราย

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพาน จ้านวน 1
 แห่ง

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 10

6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พ้ืนท่ีท้าการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี
หมู่ 1-12 ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพานเข้าสู่
พ้ืนท่ีท้าการเกษตรในเขต
พ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ต้าบล
บ้านถ้้า

    2,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

7 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางทิศตะวันตกบ้าน
ครูวีรญาณ  ม.8

เพ่ือใช้ในการคมนาคม สะพานท่ีปรับปรุง หมู่ 8 
จ้านวน 1 แห่ง

       111,000        111,000        111,000        111,000        111,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

8 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยถ้้าข้างทุ่งนาของ       
 รองกฤษณพันธ์  ม.11

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างสะพาน หมู่ 11 
จ้านวน 1 แห่ง

       432,000        432,000        432,000        432,000        432,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

9 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเหล็กก้ันราว
สะพานห้วยนกเก๊าสายหน้าบ้านพ่อค้า พุทธ
สอน ถึงสะพานเหมืองกลางด้านข้าง ธกส. ม.
8,ม.11

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ราวสะพานท่ีก่อสร้าง หมู่
 8,11 จ้าวน 1 แห่ง

       171,000        171,000        171,000        171,000        171,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 8

10 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสายทุ่งข้าว
เน่าจากปากทางบ้านพ่อน้อย   ราชเนตร  ม.
11

เพ่ือใช้ในการคมนาคม สถานท่ีปรับปรุง หมู่ 11 
จ้าวน 1  แห่ง

       146,000        146,000        146,000        146,000        146,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

การคมนาคมสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

11 สร้างถนนทางเดินเข้าป่าชุมชน ให้เป็นสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ป่าชุมชน ม. 9        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของ ปชช.

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
พักผ่อน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าใน
ชมุชนหมูท่ี่ 1-12

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รางระบายน้้า 
คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

รางระบายน้้าพร้อมฝา
ปิดพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-12

    1,000,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 1-12

2 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. และขยายถนน
คอนกรีต สายบ้านพ่อพัฒน์ ฟูแสง พ้ืนท่ี หมู่ท่ี
 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        173,000        173,000        173,000        173,000        173,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1(2)

3 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ถนนจอม
ศีล ซอย 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 200 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

4 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ถนน
ราษฎร์บ้ารุง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 200 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

5 ก่อสร้างรางระบายน้้า สายข้างบ้านพ่อลือ  
ไชยวุฒิ - บ้านพ่อไพบูรณ์ หมู่ 1 (ท้ัง 2 ข้าง)

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 120 เมตร        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1

6 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.สายบ้านพ่อหลวง
สมบัติ  ธิวงค์ษา

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 110 เมตร        275,000        275,000        275,000        275,000        275,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่ออินป๋ัน - บ้านพ่อดิษฐ์ ไชยเมือง ไป
ทางทิศใต้ร่องน้้า ม.1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000    - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 1
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิดจาก
บ้านนายแน้น ค้าเช้ือ - บ้านนาย ฉลอง ม.1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000    - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 1

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่อเป็ง  ค้านวณ - หน้าบ้านนางสุข  ไชย
วุฒิ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 119 ม.

       300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (แผนชุมชน

 1)

10 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านดาบมิตร   ถึง ถนนใหญ่ (ฝ่ังดาบมิตร) 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 280 ม.

       680,000        680,000        680,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (แผนชุมชน

 2)

11 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านยายสวย   ถึง บ้านพ่อฉลอง (ฝ่ังทิศ
ตะวันออก) พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 142 ม.

       350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (แผนชุมชน

 3)

12 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านครูชัยวัฒ   ถึง บ้านพ่อสมบัติ  ธิวงษา 
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 1 (แผนชุมชน

 4)

13 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณจากบ้านพ่อสุขเป็ง - บ้านพ่อเมืองกืน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.06 
ม. ยาว 92 ม.

       231,000        231,000        231,000        231,000        231,000     - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 2 (1)

14 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ้านนายสุรินทร์ มงคล ถึงสุดซอย หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000     - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 2 (3)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

15 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด พ้ืนท่ี
 ม.2 - ม.10 ข้างบ้านนายขันแก้ว  ไชยวุฒิ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 2

16 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
บ้านหมอมานพ อินต๊ะสาร ม.10 - หน้าบ้าน  
 รองกฤษณพันธ์  ผดุงศร หมู่ 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 313 เมตร        782,000        782,000        782,000        782,000        782,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

17 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
บ้านคุณครูตาลเด่ียว  ไชยวุฒิ - บ้านนายทอง
อินทร์  ราชเนตร

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 126 เมตร        315,000        315,000        315,000        315,000        315,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

18 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
บ้านสมคิด  ศรีรัตน์ - ล้าเหมืองบ้านนายมเณร 
 (ฝ่ังทิศตะวันออก)  หมู่ 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 169 เมตร        422,000        422,000        422,000        422,000        422,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

19 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
บ้านนายแก้วมาลูน  อินต๊ะสาร - ล้าเหมือง
บ้านนายประยูร  ปัญโญ  หมู่ 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 169 เมตร        422,000        422,000        422,000        422,000        422,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

20 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่อท้าย  แม่เพ็ญ - หน้าบ้านแม่อุ้ยช่วย  
ผดุงศร

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 80 เมตร        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

21 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด หน้า
ศาลาประชาคม หมู่ 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 82 ม.

       250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

22 ปรับปรุงรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด บ้าน
นางคิด  ศรีเต้น

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 100 เมตร        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

23 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
ดาบกันต์  ใหม่ค้า - บ้านพ่อค้า  อินกันต์

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
80 เมตร

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

24 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
หน้าบ้านนายสุรินทร์ ถึง บ้านนางก้้า  หวาน
เสียง พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 124 ม.

       300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2 (แผนชุมชน)

25 ก่อสร้างคลองพร้อมเรียงหินปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ข้างบ้านนายสมศักด์ิ  อินสะอาด 
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2 (แผนชุมชน)

26 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
(สายบริเวณหน้าบ้านนายวิรัตน์  เมืองช่ืน) 
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3(2)

27 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด (สาย
บ้านพ่อแก้ว นางวันดี ถึงล้าเหมือง หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000    - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3

28 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ทางทิศใต้
ของนายเฮือน  อินต๊ะปัญญา  ถึง บ้านนางสาว
เพ็ญศรี  มาเรียน ม.3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 410 เมตร     1,025,000     1,025,000     1,025,000     1,025,000     1,025,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3

29 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
แม่มาลัย  ดวงทิพย์ - หน้า รพ.สต.ต้าบลบ้าน
ถ้้า (อนามัยเหนือ) พ้ืนท่ีหมู่ 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 185 เมตร        462,000        462,000        462,000        462,000        462,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3

30 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายอ่ินแก้ว อ่อนเขียว - หน้าบ้านนายจันทร์  
สิงห์แก้ว หมู่ 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 320 เมตร        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

31 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นางนิภาพร  หวานเสียง - ข้างบ้านนางอรชร  
ไชยวุฒิ (ร้านจันทร์เจริญ) หมู่ 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 430 เมตร     1,075,000     1,075,000     1,075,000     1,075,000     1,075,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3

32 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ต้ังแต่บ้าน
นายสน่ัน  ไชยวุฒิ - บ้านนายวีระ  ไชยสาร

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 175 เมตร        437,000        437,000        437,000        437,000        437,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3

33 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ซอยแม่
มาลัย

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 100 เมตร        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

34 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ซอย
โบสถ์คริสจักร

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 300 เมตร        750,000        750,000        750,000        750,000        750,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 3 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

35 วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนายสาย
ฝน อ่อนเขียว ถึง บ้านนายจันทร์  สิงห์แก้ว 
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 150 ม.

       600,000        600,000        600,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3(1) (แผน

ชุมชน)

36 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านนายสน่ัน  ไชยวุฒิ ถึง หน้าบ้านนายวีระ  
ไชยสาร พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 163 ม.

       380,000        380,000        380,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3(2) (แผน

ชุมชน)

37 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านนางนิภาภรณ์  หวานเสียง ถึง หน้าบ้าน
นางอรชร  ไชยวุฒิ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        230,000        230,000        230,000        230,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 3 (แผนชุมชน)

38 ก่อสร้างรางระบายน้้า  คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านแม่เติง กาเผือก

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 124 ม.

       350,000        350,000        350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4(แผนชุมชน3)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

39 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด หน้า
เทศบาลห้วยฝาย - บ้านพ่อหนานสม

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4(3)

40 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านพ่อจันทร์ แม่อ้น - บ้านพ่อหลวงย่วน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

41 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่อเป็ง - ห้วยบ้านแม่หล้า

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

42 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
ต้ังแต่บ้านอุ้ยต๊ิบ  อภิรมย์ - บ้านช่างไว

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

43 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บ้านพ่อ
หลวย  ปัญโญ ม.4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 420 เมตร     1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 4

44 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บริเวณ
ห้วยฝาย- บ้านพ่อหนานสม  ศรชัย ม.4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 210 เมตร        525,000        525,000        525,000        525,000        525,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า 
  หมู่ 4 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

45 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
พ่อมานพ ต้อช่อฟ้า - บ้านนายท้านองเทสมุทร
 หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 370 เมตร        925,000        925,000        925,000        925,000        925,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 4

46 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด
หน้าบ้านโกเฮง หมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 150 เมตร        375,000        375,000        375,000        375,000        375,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 4



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

47 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
แม่ต๊ิบ - ล้าเหมือง พ้ืนท่ีหมู่ 4

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 187 ม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 4

48 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านแม่วรรณ  ศรีทอน ถึง ส่ีแยกประตูเข้า
ศาลาประชาคม

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 124 ม.

       300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 4 (แผน

ชุมชน2)

49 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. บริเวณบ้านอดีต 
สส.ประพันธ์ - บริเวณห้วยนกเค้า    หมู่ 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5(3)

50 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิดสาย
จากบ้านพ่อสังเวียน - ทางหลวง ม.11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

51 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิดสาย
จากบ้านพ่อหน้อยห่วง - สุดซอย หมู่ 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

52 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิดสาย
จากบ้านนายเป๊ียก - บ้านแม่ป้อ สมศรี หมู่ 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม. 5

53 ก่อสร้างรางระบายจากบ้านนายเล็ก  นางสาย 
 ไชยวุฒิ - ล้าเหมืองห้วยนกเค้า พ้ืนท่ีหมู่ 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 59 ม.

       180,000        180,000        180,000        180,000        180,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 5



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

54 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าศาลา
ประชาคม หมู่ 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 250 เมตร        487,000        487,000        487,000        487,000        487,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 5 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

55 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ้านนางล้าดวน พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 75 ม.

       450,000        450,000        450,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 5 (แผนชุมชน1)

56 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ้านนางพรรณี พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 185 ม.

       400,000        400,000        400,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 5 (แผนชุมชน2)

57 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิดสาย
บ้านนายเกน  ราชเนตร พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 216 ม.

       500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 5 (แผนชุมชน3)

58 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แแบบมีฝาปิด
บริเวณโรงเหล้านายฉลองมากสุข ถึงบ้านนาย
จ้าเนียร ไชยมงคล  หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 6

59 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณบ้านพ่ออินสม - ป้ัม ปตท. ท้ังสองฝ่ัง 
หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 6

60 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ 6 ทางทิศใต้

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 6



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

61 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่อใบ ม.6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  ม.6

62 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
บ้านนายป่วน - บ้านนายวีระวิช มหานิล

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  ม.6

63 ก่อสร้างรางระบายต้ังแต่ส่ีแยก บ้านพ่อหลวง
จันทร์  ไพบูลย์ - ร้านรุ่งโรจน์ หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 215 เมตร        537,000        537,000        537,000        537,000        537,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

64 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
พ่ออ้าย  ไชยมงคล - โรงเหล้า หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 300 เมตร        750,000        750,000        750,000        750,000        750,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

65 วางท่อระบายน้้าและเทคอนกรีตเช่ือมถนน 
ด้านทิศใต้แลทิศตะวันออก ศาลาประชาคม 
หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 350 เมตร        875,000        875,000        875,000        875,000        875,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

66 วางท่อระบายน้้าและเทคอนกรีตเช่ือมเพ่ือ
ขยายผิวจราจรจากบ้านนายเจริญ  อินต๊ะวิชา
 - จุดวางท่อเดิม หมู่ 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 160 เมตร        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

67 วางท่อระบายน้้าและเทคอนกรีตเช่ือมเพ่ือ
ขยายผิวจราจรจากบ้านนายก้าจร  บุญมา - 
นายเจริญ  อินตะวิชา หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 160 เมตร        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

68 วางท่อระบายน้้าหน้าศาลาประชาคม หมู่ 6 
ซอย 30

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 300 เมตร        750,000        750,000        750,000        750,000        750,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

69 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นายป่วน  กันตี - บ้านนายเจริญ  อินต๊ะวิชา

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 350 เมตร        875,000        875,000        875,000        875,000        875,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

70 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นายสมชัย  ศักด์ิทอง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 270 เมตร        675,000        675,000        675,000        675,000        675,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

71 วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้้า บ้านนายก้าธร  
บุญมา ถึง ถนนหลวง พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 ม. ยาว 140 ม.

       250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6 (แผน

ชุมชน1)

72 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิดสาย
บ้านนายตัน  ศรไชย ถึง สามแยกข้างป้ัม ปตท.
 พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 322 ม.

       680,000        680,000        680,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6 (แผน

ชุมชน2)

73 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณบ้านนายสิงห์คาร  ไชยวุฒิ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 170 ม.

       403,500        403,500        403,500        403,500        403,500  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

74 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านนายนงค์  นางจิตร - ล้าคงป่าเสือ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

75 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านอุ้ยผัด - บ้านสล่าสม

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

76 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณบ้านนางสมคิด-ปากซอย (แยกทิศใต้) 
พ้ืนท่ีหมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้างภายใน 0.40 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว
 120 เมตร

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

77 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บริเวณข้างบ้านนายครรซิต - แยกบ้านอุ้ยแก้ว
เมือง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

78 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด สาย
จากบ้านพ่อหน้อยแก้ว - บ้านผู้ช่วยณรงค์ หมู่
 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

79 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด สาย
จากสวนอุ้ยผัดถึงบ้านพ่อลอง เขียวงาม หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

80 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด สาย
พ่อลอง เขียวงาม ถึงบ้านสล่าสม หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 7

81 เปล่ียนท่อหรือขยายท่อระบายน้้าท่ีบ้านพ่อ
คารและครูอุทัยให้มีขนาดใหญ่ข้ึน หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง          55,000          55,000          55,000          55,000          55,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.7

82 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายหล้า - ล้าเหมือง หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 42 ม.

       130,000        130,000        130,000        130,000        130,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 7

83 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าศาลา
ประชาคม หมู่ 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 260 เมตร        650,000        650,000        650,000        650,000        650,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 7 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)

84 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิดจาก
บ้านนายเสมือน ถึง บ้านนายใจ๋ค้า. พ้ืนท่ี หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 75 ม.

       350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 7 (แผน

ชุมชน1)

85 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิดสาย
บ้านแพะ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 7 (แผนชุมชน)

86 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ฝ่ังบ้านนายเงิน-ล้า
เหมือง พ้ืนท่ีหมู่  8

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว 160  
เมตร

       230,000        230,000        230,000        230,000        230,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้าน
ถ้้าหมู่ 8
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

87 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิดข้าง
บ้านพ่อหลวง หมู่ 8 ถึงบ้านอาวหน้ิว

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้าน
ถ้้าหมู่ 8

88 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด
บริเวณด้านทิศตะวันตกหน้าบ้านพ่อศรีทนแม่
ราตรี - ทางหลวง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้าน
ถ้้าหมู่ 8

89 รางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ข้าง ธกส.เก่า
 ม.8

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
 หมู่ 8(2)

90 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด ซอย
 17 - 18 บ้านพ่อหน้อยพร ถึง บ้านนายพันธ์
 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 8

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดกว้างใน 0.40 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว 
207 ม.

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 8 (แผนชุมชน 

1)

91 ก่อสร้างรางระบายน้้าหน้าโรงเรียนถ้้าประชานุ
เคราะห์ (ด้านเหนือ)

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 280 เมตร        700,000        700,000        700,000        700,000        700,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 8

92 ก่อสร้างรางระบายน้้า สายข้างบ้านแม่อ้าพร 
ท้าวบูณชู - บ้านนายเอนก  เขียวงาม ด้านทิศ
เหนือ + ทิศใต้

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 240 เมตร        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 8

93 วางท่อระบายน้้า หน้าบ้านดาหวัน - ร้าน
จักรวาล

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 150 เมตร        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 8

94 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ซอย 2 เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 190 เมตร        475,000        475,000        475,000        475,000        475,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 8 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

95 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับ
ชุมชน - บ้านอุ้ยหวัน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 184 ม.

       467,500        467,500        467,500        467,500        467,500  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 9(1)

96 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
บ้านครูอ๋อย - บ้านแม่สุพรรณ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 9(2)

97 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิดข้างถนนทาง
ไปโบสถ์ครีสเตียนทางทิศตะวันออก ถึงส่ีแยก
โบสถ์ไปทางทิศเหนือ ข้างบ้านพ่อมีจนถึงบ้าน
พ่อค้าอ้าย  ไชยวุฒิ   ม.3 , ม.9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1  แห่ง        360,000        360,000        360,000        360,000        360,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 3 ,หมู่ 9

98 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายสมพร  อินต๊ะสาร - สีแยกบ้านพ่อหลวง
ท้าย หมู่ 9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 42 ม.

         97,500          97,500          97,500          97,500          97,500  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9

99 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บริเวณ
หน้าวัดรัตนคูหาวนาราม

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1  แห่ง        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9

100 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ข้างบ้าน
พ่อหนานซ้อย ตรงข้ามศูนย์สามวัย

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดกว้างใน 0.40 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.75 ม. ยาว 
45 ม.

       300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9

101 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ถนนถ้้า
จอมศีล

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 190 เมตร        475,000        475,000        475,000        475,000        475,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9 (โครงการ
ไทยนิยม ย่ังยืน)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

102 วางท่อ คสล. ข้างบ้านพ่อหลวงสงวน  เมืองมูล
 พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 ม. ยาว 9 ม.

       100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9 (แผน

ชุมชน1)

103 ก่อสร้างคลองฝาปิด พร้อมท้ังท้าตะแกรง ข้าง
บ้านนางจันทร์ฟอง  นาอินทร ถึง ประตูวัด
พระธาตุจอมศีล พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9 (แผนชุมชน)

104 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
หน้าบ้านพ่อน้อย ถึง หน้าบ้านพ่อค้าอ้าย พ้ืนท่ี
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 9 (แผนชุมชน)

105 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบบมีฝาปิด จากบ้าน
นงค์เยาว์  พรมสิทธ์ิ - บ้านนายสุริยา  ไชยลังกา

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1  แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 10

106 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
บ้านพ่อศรีวรรณ  ถึงบ้านยายต่อม พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 218 ม.

       557,500        557,500        557,500        557,500        557,500  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 10

107 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 
บริเวณส่ีแยกบ้านพ่อแดงถึงหน้าบ้านพ่อเรือน 
แม่คล้าย พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 10

108 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
บริเวณหน้าศูนย์ศาลาประชาคม  พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 10

109 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
หน้าบ้านหมอนพ ถึงร้านสมศักด์ิไดนาโม  
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  ม.10
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

110 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
หน้าบ้านแม่นา เมืองช่ืน ถึงบ้านนายหล้า บัว
นาค  พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 10(2)

111 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด  
บริเวณบ้านช่างน้อย - บ้านนายสุริยา  ไชย
ลังกา ม.10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1  แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  ม.10

112 ปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิดทางเข้า
หมู่บ้าน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 200 เมตร        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10

113 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ฝ่ังโรงน้้าด่ืม
 หมู่ 10 - ทางหลวง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 500 เมตร     1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10

114 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าศาลา
ประชาคม หมู่ 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 168 เมตร        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10

115 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านนางศรีนา  เมืองช่ืน ถึง บ้านนางหล้า  บัว
นาค พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60 ม. ยาว 174 ม.

       450,000        450,000        450,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10 (แผน

ชุมชน1)

116 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านนางเครือวัลย์  เทพค้า ถึง เขตพ้ืนท่ี หมู่ 3
 (ท้ัง 2 ข้าง) พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10 (แผน

ชุมชน)

117 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านบ้านนายเรือน  วงค์ประสิทธ์ิ  พ้ืนท่ี หมู่ท่ี
 10

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 10 (แผน

ชุมชน)

118 วางท่อระบายน้้าบริเวณหัวนา นายณรงค์ 
อินต๊ะสาร จาก 1 แถวเพ่ิมเป็น 2 แถว (ท่อ
ขนาด 1 เมตร) ม.11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง          55,000          55,000          55,000          55,000          55,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 11
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

119 ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้้า บ้านจันทร์
หนอม บ้านพ่อก้านัน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 11

120 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 
บริเวณหน้าวัดเทพวนาราม (วัดป่า) ถึง   โท
กขามป้อม  พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 11(2)

121 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 
บริเวณหน้าบ้านพ่อศรีทน พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 11(3)

122 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 
บริเวณหน้าบ้านยายไหลถึงบ้านแม่ตา ดวงแก้ว
 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 11

123 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายสมบูรณ์  แข่งขัน - ล้าเหมือง หมู่ 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 117 ม.

       297,000        297,000        297,000        297,000        297,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 11

124 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. แบบมีฝาปิด 
บ้านพ่ออินจันทร์ เมืองช่ืน ถึง บ้านนายสุวรรณ
  ม่านใต้  พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 229 ม.

       500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 11 (แผน

ชุมชน4)

125 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
ศาลาประชาคมทางฝ่ังด้านทิศตะวันตก)  
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 12

126 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด หน้า
ศาลาประชาคมทางฝ่ัง(ด้านทิศใต้ )พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 
ม. ยาว 307 ม.

       771,000        771,000        771,000        771,000        771,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12(1)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

127 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ซอย
 21 สุดซอย (ด้านทิศเหนือ) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

128 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ซอย
 21 สุดซอย (ด้านทิศใต้) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

129 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 
 บริเวณบ้านแม่ทา  พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10-12 ต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 10-12

130 ปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้้า คสล.แบบมี
ฝาปิด ทุกซอย ในหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 12

131 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 
บริเวณบ้านนายศราวุธ  ไชยวุฒิ (ฝ่ังทิศ
ตะวันออก) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว 190  
เมตร

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 12

132 เปล่ียนท่อรางระบายน้้าและท้าฝาปิดราง
ระบายน้้า คสล.ต้ังแต่บ้านพ่อมอยถึงโท๊กหัวช้าง

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

133 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด บ้าน
พ่อวน - บ้านแม่เพ็ญ ม.12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 12(2)

134 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด บ้าน
ยายเอ้ย ทิศใต้ ม.12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 12(3)
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

135 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ซอยหลังบ้านพ่อ
หลวงเทียน-ล้าเหมืองกลาง พ้ืนท่ีหมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว  232 
เมตร

       398,000        398,000        398,000        398,000        398,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 12

136 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด จาก
หน้าศูนย์ - ถนนหลวง (ท้ัง 2 ข้าง )

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกว้างภายใน 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.60 เมตร ยาว  232 
เมตร

       398,000        398,000        398,000        398,000        398,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 12

137 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บริเวณ
บ้านนางก่ิงแก้ว  พินิจ - บ้านนางซ้อย  เทียม
ทอง หมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 185 เมตร        462,000        462,000        462,000        462,000        462,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

138 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บริเวณข้าง
บ้านนายศรีรุ่ง เผ่าดี ถึง บริเวณข้างบ้านนาย
เสถียร ไชยวุฒิ ม.12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 430 เมตร     1,075,000     1,075,000     1,075,000     1,075,000     1,075,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

139 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ต้ังแต่บ้าน
นายวรปรัชญ์  ถึง บริเวณข้างบ้านนางมาลี  
ยอดค้า ม.12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 360 เมตร        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

140 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นายหม่ืน  แปงศรี หมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 180 เมตร        450,000        450,000        450,000        450,000        450,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

141 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นายทองสุข  วุฒิศรี ด้านทิศตะวันออก - ล้า
ห้วยเหมืองกลาง หมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 55 เมตร        137,000        137,000        137,000        137,000        137,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

142 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด บริเวณข้าง
บ้านนางแสง  วุฒิศรี - รางระบายน้้าเดิม หมู่ 
12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 230 เมตร        575,000        575,000        575,000        575,000        575,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

143 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ข้างบ้าน
นายพิชาติ  วงษารัตน์ (ทิศตะวันตก) - บริเวณ
บ้านนายสมเพชร  หวลคิด หมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 190 เมตร        475,000        475,000        475,000        475,000        475,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

144 ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด ซอย 1 ทิศ
ตะวันตก ข้างบ้านนายน้อย  เทียมทอง - บ้าน
นายอ้าย  ธรรมโชติ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

ยาว 120 เมตร        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12 (โครงการ

ไทยนิยม ย่ังยืน)

145 ก่อสร้างรางระบายน้้า บ้านนายทองดี - บ้าน 
น.ส.เพ็ญศรี

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 100 ม.

       250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12 (แผน

ชุมชน1)

146 วางท่อระบายน้้า แบบมีท่อพักน้้า หน้าบ้าน
นายสังวาลย์ ถึง หน้าบ้านนายใหม่  อัมพุธ

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60
 ม. ยาว 100 ม.

       300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12 (แผน

ชุมชน2)

147 วางท่อระบายน้้า แบบมีท่อพักน้้า หน้าบ้าน
นางน้อย ถึง หน้าบ้านนายอ้าย

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก
และป้องกันอุบัติเหตุ

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12 (แผน

ชุมชน)

148 ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้้าห้วยแม่ผง เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 หมู่ 4

149 เปล่ียนท่อหรือขยายท่อระบายน้้าท่ีทุ่งมะแก
ทางโค้งไปบ้านปางให้มีขนาดใหญ่ข้ึน

เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก่อสร้างดาดคอนกรีตและพนังก้ันดิน

1 ก่อสร้างดาดคอนกรีตในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 1-12 
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ดาดคอนกรีตหมู่ 1-12 
ต้าบลบ้านถ้้า

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 1-12

2 ก่อสร้างก้าแพงดินก้ันน้้า พร้อมเทคอนกรีต
ต่อเน่ืองพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต.บ้านถ้้า

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 196  เมตร พร้อม
เทคอนกรีตอย่างต่อเน่ือง

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 2

3 พนังก้ันดิน ซอย 10 หน้าวัด เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 36 เมตร        423,500        423,500        423,500  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

4 พนังก้ันดิน สายบ้านแม่ก้้า หมู่ 2 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 121 เมตร        350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

5 ก่อสร้างพนังก้ันดินต่อของเดิม ข้างบ้านนาย
สมศักด์ิ  อินสะอาด

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

สูง 2 เมตร ยาว 51 เมตร     1,275,000     1,275,000     1,275,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2

6 ก่อสร้างผนังก้ันน้้าทุ่งห้วยห้วยนกเค้าฝายทิศ
ตะวันตกโรงเรียนบ้านถ้้าประชานุเคราะห์ 
เช่ือม 3 จุด ได้แก่ ส่ีแยกบ้านตุ๊เพ็ญ / ส่ีแยก
บ้านก้านันศรีมุด / ข้างเตาบ่มทิศตะวันตก  ม.5

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน จ้านวน 1 แห่ง        150,000        150,000        150,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.5

7 สร้างผนังก้ันดินทุ่งมะแขมบริเวณท่ีนา           
 พ่อหน้อยโดด ฟูแสง หมู่ 6

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 สร้างผนังก้ันดิน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านถ้้า
ประชาบ้ารุง

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 200  เมตร        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.6

9 ก่อสร้างดาดคอนกรีตล้าเหมืองกลาง หมู่ 8 เพ่ือให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก ปากกว้าง  1.80   เมตร
ลึก   1.00  เมตร ยาว  
158 เมตร

       110,600        110,600        110,600        110,600        110,600  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้าน
ถ้้าหมู่ 8

10 ก่อสร้างก้าแพงก้ันดิน คสล. พร้อมต่อเติมท่อ
เหล่ียม บริเวณล้าเหมืองกลาง พ้ืนท่ีหมู่ 8

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว  10 เมตร        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 8

11 สร้างพนังก้ันดินสายร่องเด่ือ เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

น้้าไหลสะดวกย่ิงข้ึน กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
  หมู่ 11

12 ก่อสร้างผนังก้ันดินบริเวณล้าห้วย พ้ืนท่ี ม.12
 และ ม.8 ข้างบ้านนายทองสุข  วุฒิศรี หมู่ท่ี 
12 (ล้าเหมืองกลาง)

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 300 เมตร        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

13 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.31 - ซ.33 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 410 เมตร        600,000        600,000        600,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 12

โครงการเรียงหินยาแนว

1 เรียงหินยาแนวในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-12 ต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า หมู่ท่ี 1-12

       800,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 เรียงหินหน้าบ้านนายสมศักด์ิ  อินสอาด หมู่ 2 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 100 เมตร        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 2
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 เรียงหินหน้าโรงเรียนประชาบ้ารุง เพ่ือป้องกันการพังทลายของ
ดินและให้น้้าไหลถ่ายเทสะดวก

ยาว 180 เมตร        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
   หมู่ 6

4 เรียงหินยาแนวล้าเหมิองกลางต้ังแต่ บริเวณ
โรงเรียนบ้านถ้้าประชานุเคราะห์ จนสุดหมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน จ้านวน  1  แห่ง        200,000        100,000          50,000          30,000          30,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.8

5 เรียงหินยาแนวด้วยปูนทราย พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 ต้าบลบ้านถ้้า        200,000        100,000          70,000          40,000          40,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.9

6 เรียงหินยาแนวห้วยแตง่า หน้าบ้านอาววัน
จนถึงสวนรุกขชาติ หมู่ 9

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน จ้านวน  1  แห่ง        100,000          70,000          50,000          30,000          30,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
 ม.9

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า ขยาย
เขตประปาและโทรศัพท์สาธารณะ

1 ติดต้ังไฟก่ิงจุดเส่ียงภัยทางจราจร ทางแยกทาง
ร่วมในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 1-12

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน

ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
 ท้ัง 12 หมู่บ้าน

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ติดต้ังไฟก่ิง จาก ป้ัม ปตท. หมู่ 6 - หน้า
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม หมู่ 6

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตในทรัพย์สินมากข้ึน

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     1,000,000     1,000,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

3 สนับสนุนสมทบบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยาเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 
 ท้ัง 12 หมู่บ้าน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยท้ังชีวิต

และทรัพสิน

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบประปา
หมู่บ้าน พ้ืนท่ีหมู่ 1-12

เพ่ือขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ระบบประปาหมู่บ้าน พ้ืนท่ีหมู่
 1 - 12

ระบบประปาในพ้ืนท่ีหมู่ 
1  - 12

       500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

5 ติดต้ังมาตรประปาในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 1-12 เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

6 ขยายประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
ต้ังแต่โรงผลิตประปา - หมู่ 7 (เส้นตีนดอย)

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

7 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านถ้้าสันทราย ม.5

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

    2,479,000     2,479,000     2,479,000     2,479,000     2,479,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

8 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านถ้้าสันต้นเปา

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

    2,858,000     2,858,000     2,858,000     2,858,000     2,858,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

9 ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้้าประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบ
คุณภาพน้้าประปาในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ประปาในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         40,000          40,000          50,000          50,000          50,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ท้าให้การใช้น้้าประปา
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

10 ก่อสร้างถังเก็บน้้าพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ ถังเก็บน้้า     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสถานที่
 /ค่าใชจ้่ายต่างๆ

1 ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 
ค่าจ้างควบคุมงาน

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        100,000        100,000        100,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

โครงการต่างๆได้ผ่าน
การตรวจสอบและมี
คุณภาพภาพมากย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงเก่ียวกับส่ิงก่อสร้างหรือ
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึง
เก่ียวกับส่ิงก่อสร้างหรือเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        100,000        100,000        100,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

โครงการต่างๆได้ผ่าน
การตรวจสอบและมี
คุณภาพภาพมากย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

3 ก่อสร้างป้อมยามส้าหรับผู้อยู่เวรยาม 
(ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า)

เพ่ือก่อสร้างป้อมยามส้าหรับผู้
อยู่เวร

ก่อสร้างป้อมยามส้าหรับ
ผู้อยู่เวร จ้านวน 1 แห่ง

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีห้องส้าหรับผู้อยู่เวร
ยามส้านักงานเทศบาลฯ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมจัดท้าป้ายช่ือเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ภายใน
ส้านักงานมีความสวยงามและ
เป็นระเบียบ

ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

เทศบาลมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและมีความเป็น
ระเบียบ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาประชาคมประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ 1 - 12

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีด้าเนิน
กิจกรรมสาธารณของประชาชน

ศาลาประชาคม หมู่ที 1 -
 12

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

หมู่บ้านมีสถานท่ีใช้ใน
การท้ากิจกรรมต่างๆ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

6 เทลานคอนกรีตลานอเนกประสงค์ ม.1 -12 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ลานคอนกรีต ม.1-12     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

หมู่บ้านมีสถานท่ีใช้ใน
การท้ากิจกรรมต่างๆ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

7 สร้างลานเอนกประสงค์ คสล.ภายในสวนรุกข
ชาติด้านทิศตะวันตก

เพ่ือสร้างลานเอนกประสงค์
บริเวณสวนรุกขชาติ

ลานเอนกประสงค์ 
จ้านวน 1 แห่ง

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ท้าให้มีสถานท่ีใช้
ส้าหรับจัดกิจกรรม

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอาคารฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือปรับปรุงลานจอดรถ ลานจอดรถฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

       200,000        200,000        200,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

9 ปรับปรุงห้องนอนเวรพนักงานฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือปรับปรุงห้องนอนเวร
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ห้องนอนเวรพนักงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

       100,000        100,000        100,000 เกิดความปลอดภัยและ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
ทันถ่วงที

ท้าให้เกิดความ
ปลอดภัยและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันถ่วงที

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

10 ก่อสร้างประตูเหล็ก ทางเข้าและทางออก
ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างประตูร้ัว ทางเข้า -
 ทางออก ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        150,000        150,000        150,000 สร้างความปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน

สร้างความปลอดภัย
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

11 สร้างประตูสวนรุกขชาติ ด้านทิศใต้ เพ่ือสร้างประตูสวนรุกขชาติ 
ด้านทิศใต้

ประตูบริเวณสวนรุกขชาติ          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

12 ก่อสร้างร้ัวบริเวณตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า

เพ่ือก่อสร้างร้ัวบริเวณหน้า
ตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

บริเวณตลาดสดเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

       150,000        150,000        300,000        300,000        300,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

13 ค่าบ้ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษา
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ผู้ใช้บริการเกิดความ
สะดวกมากย่ิงข้ึน

 ทต.บ้านถ้้า

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงห้องน้้าบริเวณ
สุสานพุทธต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้มีสุสานไว้ส้าหรับ
ฌาปนกิจ

สุสานในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

บริเวณสุสานมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงามส้าหรับ
ฌาปนกิจ

กองช่าง /กอง
สาธารณสุข ทต.

บ้านถ้้า

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงห้องน้้าบริเวณ
สุสานคริสตจักรบ้านถ้้าวัฒนาต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้มีสุสานไว้ส้าหรับ
ฌาปนกิจ

สุสานในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

บริเวณสุสานมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงามส้าหรับ
ฌาปนกิจ

กองช่าง /กอง
สาธารณสุข ทต.

บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

16 ก่อสร้างป้ายแสดงแผนท่ีหมู่บ้าน ป้ายซอยใน
หมู่บ้านและป้ายบอกทางพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือแสดงจุดท่ีต้ังของแต่ละ
หมู่บ้านและเป็นการส่ือ
เส้นทางการติดต่อส่ือสาร

สร้างป้ายแสดงแผนท่ี  
หมู่ท่ี 1  - 12

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

มีป้ายแสดงแผนท่ี
หมู่บ้าน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

17 ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าด้านข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน

ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของประชาชนท่ี
ใช้บริการ

เป็นศูนย์กลางใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
ในต้าบล

กองการศึกษา / 
กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

18 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        500,000        500,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบ
ให้บริการ ปชช.

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

19 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า (ห้องคลัง)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบ
ให้บริการ ปชช.

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

20 โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องคลัง) เพ่ือปรับปรุงห้องจัดเก็บ
เอกสารให้มีความเป็นระเบียบ
มากข้ึน

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า        500,000        500,000        500,000  การจัดเก็บเอกสารมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

 การจัดเก็บเอกสารมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

21 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายอาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

จัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเพ่ือขยายพ้ืนท่ี
ในการสร้างอาคารต่างๆ

ทต.บ้านถ้้า     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

มีสถานท่ีรองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชน
อ้านวยความสะดวก
มากย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

22 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ห้องประชุมเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ห้อง
ประชุมเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า 
ห้องประชุมภาเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

ทต.บ้านถ้้า     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 สามารถใช้ในการจัด
ประชุมฝึกอบรมสัมมนา
และประชุมในรูปแบบ
ต่างๆ ของหน่วยงาน เกิด
ความสะดวกมากย่ิงข้ึน

สามารถใช้ในการจัด
ประชุมฝึกอบรมสัมมนา
และประชุมในรูปแบบ
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
เกิดความสะดวกมาก
ย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา เพดานอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม เพดาน
 อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000 เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

24 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา เพดานห้องท้างาน
ปลัดเทศบาล

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคา
 อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ห้องท้างานปลัดเทศบาล        200,000        200,000        200,000 เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

25 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา เพดานห้องท้างาน
รองนายกเทศมนตี

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคา
 อาคารส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ห้องท้างานรอง
นายกเทศมนตรี

       200,000        200,000        200,000 เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

เกิดความปลอดภัย 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

26 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงจอดรถ
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม โรงจอดรถเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ทต.บ้านถ้้า        300,000        300,000        300,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

27 ก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างห้องเก็บของ
บริเวณส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ทต.บ้านถ้้า          80,000          80,000          80,000 สามารถเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

สามารถเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมาก
ย่ิงข้ึน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

28 ก่อสร้างร้ัวรอบบริเวณส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างร้ัวบริเวณเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ทต.บ้านถ้้า        500,000        500,000        500,000 สามารถป้องกันอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึนได้

สามารถป้องกัน
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

29 สร้างลานกีฬา, สนามกีฬา สนามฟุตซอลประ
จ้าต้าบลและประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือให้มีสนามกีฬาส้าหรับออก
ก้าลังกายของประชาชน

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     2,500,000     2,500,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000 มีสถานท่ีในการออกก้าลัง
กายมากข้ึน

ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก้าลังกาย

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

30 สร้างสวนสุขภาพระดับต้าบล เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามีสวน
สุขภาพไว้พักผ่อนหย่อนใจใน
เวลาว่างและใช้เป็นท่ีออก
ก้าลังกาย

ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ระดับต้าบล ฯลฯ

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามี
สวนสุขภาพไว้พักผ่อน
หย่อนใจในเวลาว่างและ
ใช้เป็นท่ีออกก้าลังกาย

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

31 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้าบลบ้านถ้้า 
(โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะวัดพระธาตุ
จอมศีล)

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ

ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ
วัดพระธาตุจอมศีล

    2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

มีห้องน้้าให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

32 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสวนรุกขชาติ
ต้าบลบ้านถ้้า (โครงการก่อสร้างห้องน้้า
สาธารณะสวนรุกขชาติต้าบลบ้านถ้้า)

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ

ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ
สวนรุกขชาติต้าบลบ้านถ้้า

    2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

มีห้องน้้าให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

33 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้าบลบ้านถ้้า 
(โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะวัดรัตน
คูหาวนาราม/วัดสุวรรณคูหา/วัดเทพวราราม)

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ

ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

มีห้องน้้าให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

34 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000 มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 60

มีแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าเพ่ิมข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

35 บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการ
สังคมรดับชุมชนต้าบลบ้านถ้้า(ศูนย์สามวัยเดิม)

เพ่ือส่งเสริมการให้ศูนย์สามวัย
เป็นสถานท่ีส้าหรับบริการ
ฝึกอบรม สัมมนา ของ
หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี 
และภาคประชาชน

ศูนย์ส่งเสริมและจัด
สวัสดิการสังคมรดับ
ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า(ศูนย์
สามวัยเดิม)

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 มีสถานท่ีใช้ประกอบ
กิจกรรมมากข้ึน

มีสถานท่ีใช้ประกอบ
กิจกรรมมากข้ึน

ส้านักปลัด/ฝ่าย
อ้านวยการ

36 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ตลาดสดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

37 สร้างสนามหญ้า หน้า รร.อนุบาลเทศบาล เพ่ือให้เด็กนักเรียนใช้ในการท้า
กิจกรรม

กว้าง 30 เมตร ยาว 64 
เมตร

       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

เด็กนักเรียนมีพ้ืนท่ีใน
การท้ากิจกรรมการข้ึน

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

38 เทลาน คสล.หน้าตลาดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า เพ่ิอใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กว้าง 26 เมตร ยาว 42 
เมตร

       700,000        700,000        700,000        700,000        700,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

มีลานใช้ส้าหรับจัด
กิจกรรม

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

39 เทลาน คสล.ลานจอดรถเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า เพ่ิอใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เทลานบริเวณลานจอดรถ
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

       900,000        900,000        900,000        900,000        900,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

มีลานใช้ส้าหรับจัด
กิจกรรม

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

40 ต่อเติมอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า (ห้องประชุม)

เพ่ือต่อเติมอาคารฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

อาคาร จ้านวน 1 หลัง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถใช้ท้ากิจกรรม
ต่างๆได้

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

41 ก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ เพ่ือรองรับการ
บริการประชาชน ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างห้องน้้าส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ห้องน้้าเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       350,000        350,000        350,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

42 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้้า ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ห้องน้้าส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ห้องน้้าเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       200,000        200,000        200,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

43 ก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า หมู่ 4

เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

จ้านวน 5 ห้อง        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

44 ก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า (ห้องน้้าผู้พิการ) หมู่ 4

เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและผู้พิการ

จ้านวน 1 ห้อง          35,000          35,000          35,000          35,000          35,000  ร้อยละความพึงพอใจของ
 ปชช.

สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 
ผู้พิการ ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า

45 สร้างท่ีพัก/ท่ีน่ัง ส้าหรับผู้ใช้บริการ เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือสร้างท่ีพัก/ท่ีน่ัง ส้าหรับ
ผู้ใช้บริการ เทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า

ทต.บ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000  สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

กองช่าง ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มจัดต้ัง
กลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาชีพต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70

กลุ่มอาชีพต่างๆ มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

2 ฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมให้ ปชช.มีงานท้า 
มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนในพ้ืนท่ี ต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนมีรายได้เสริม
และมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวท่ีดีข้ึน ร้อยละ 
80

ประชาชนมีรายได้เสริม
และมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

3 อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม
พัฒนาสตรีต้าบลบ้านถ้้า

กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 กลุ่มพัฒนาสตรีมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60

กลุ่มพัฒนาสตรีมีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

4 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล
บ้านถ้้ามีอาชีพเสริม

กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 กลุ่มพัฒนาสตรีมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 60

กลุ่มพัฒนาสตรีมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

5 จัดฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนอุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เช่น อาชีพช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
ฯลฯ

เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนผู้ว่างงาน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  กลุ่มอาชีพมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีอาชีพ
หลากหลายและไม่ว่างงาน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

6 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของแกนน้ากลุ่มอาชีพ
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือศึกษาดูงานจาก
ประสบการณ์จริงมาพัฒนา
อาชีพ

แกนน้ากลุ่มอาชีพต้าบล
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 60

แกนน้ากลุ่มอาชีพมี
ความรู้ ด้านการอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 งบประมาณและที่มา

 ตัวชีว้ัด (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 งบประมาณและที่มา

 ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

7 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆท่ีได้รับเงินอุดหนุนตาม
โครงการได้ปฏิบัติอย่างแท้จริง
ตามโครงการหรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  กลุ่มอาชีพมีการพัฒนา
ศักยภาพท่ีดีข้ึน ร้อยละ 
50

ท้าให้ทราบถึงผลการ 
ด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
 ว่าเป็นไปตามโครงการ
หรือไม่เพียงใด

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

8 จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการนวดแผนโบราณแก่
ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพนวด
แผนโบราณ สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีอาชีพนวด
แผนโบราณเพ่ิมข้ึน สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

9 จัดต้ังศูนย์ฝึกนวดแพทย์แผนไทยต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือให้มีการพัฒนาอาชีพนวด
แผนไทยให้กับประชาชน

ศูนย์ฝึกนวดแผนไทย 1 
แห่ง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

10 ส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
กระเทียมดอง หน่อไม้ดอง ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ฯลฯ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ้าหน่าย
ผลผลิต แก่ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ประกอบการ
กระเทียมดอง หน่อไม้
ดองดอกไม้ประดิษฐ์

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีน่าสนใจ
มากข้ึน ร้อยละ 50

กลุ่มผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายสินค้า และมี
รายได้เพ่ิมข้ีน

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า

11 ส่งเสริมสนับสนุนอบรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมประเพณี อาทิเช่น การทอผ้าย้อมผ้า
 บายศรีสู่ขวัญ ฯลฯ

เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนมีการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมประเพณี

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า

12 ส่งเสริมสนับสนุนหมอยาแผนโบราณและยา
สมุนไพรพ้ืนบ้าน

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านหมอยาแผนโบราณ

หมอยาแผนโบราณใน
พ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนมีการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
หมอยาแผนโบราณได้รับ
การอนุรักษ์

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

13 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้มีการพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ ต้าบลบ้านถ้้า

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ร้อย
ละ 70

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด้าเนินกิจการให้มี
ศักยภาพและเกิดความ
ย่ังยืน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 งบประมาณและที่มา

 ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

14 ส่งเสริมทักษะและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการพัฒนาด้านอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ร้อยละ 70

ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการด้าเนิน
กิจกรรมให้มีศักยภาพและ
เกิดความย่ังยืน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต. บ้านถ้้า

15 อุดหนุนกลุ่มโคนม หมู่ท่ี 5 เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
โคนมบ้านถ้้าพัฒนาปี 60 มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคนม
บ้านถ้้าพัฒนาปี 60

         28,700          28,700          28,700  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค
นมบ้านถ้้าพัฒนาปี 60
เกิดความย่ังยืนมากข้ึน

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโค
นมบ้านถ้้าพัฒนาปี 60
เกิดความย่ังยืนมากข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

1 พัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า ระบบการ
ส่งน้้าทางการเกษตร

1 จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
1-12

เพ่ือให้มีน้้าใช้ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ

แหล่งน้้าในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าห้วยแม่ผง (ล้า
ห้วยฝาย เข่ือนน้อย) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 ต้าบลบ้าน
ถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้มีน้้าใช้ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ล้าห้วยฝาย เข่ือนน้อยสัน
ฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง
สูง 3.50 เมตร กว้าง 7 
เมตร พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4

    4,678,000     4,678,000     4,678,000     4,678,000     4,678,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 ขุดสระน้้าเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงสระน้้า
สาธารณะ

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร สระน้้าสาธารณะในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

4 ขุดสระเก็บน้้าร้องแม่ป๋าน ม.6 เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร สระเก็บน้้า 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 สร้างอ่างเก็บน้้าดงจ้าตะเหิน เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร อ่างเก็บน้้า 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

6 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล เพ่ือสูบ
น้้าลงห้วยนกเก๊าเหมืองกลาง ม.3

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานการเกษตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

7 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าจากสระดอนตันลงสู่ห้วย
นกเก๊า ม.5

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

8 ขุดบ่อบาดาล/ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลใน
เขตพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร บ่อบาดาลในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 โครงการขดุลอกพ้ืนที่ต้าบลบ้านถ้้า

1 ขุดลอกคลอง/ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์แหล่งน้้าธรรมชาติในเขต
พ้ืนท่ีท้าการเกษตร หมู่ 1-12

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

แหล่งน้้าธรรมชาติทุก
สายในเขตพ้ืนท่ีท้า
การเกษตร หมู่ท่ี 1-12 
ต้าบลบ้านถ้้า

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์บริเวณ
ข้างถนนใหญ่สายดอกค้าใต้-สายทุ่งหลวง
ต้ังแต่ต้นโพธ์จนถึงนาพ่อจิตร

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 ขุดลอกคลอง/ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ (สายแกสูง ฝ่ังทิศ
ตะวันออก) หมู่ 11

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

ยาว 700 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 744 ลบ.ม.

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

4 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ (สายแกสูง
 ข้างหูนาพ่อหลวงวิน ) หมู่ 11

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 ขุดลอกคลอง/ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ (สายสันป่าก้าว 1) หมู่ 11

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

ยาว 950 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 780 ลบ.ม.

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

6 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ (สายห้วย
สักคาย)

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

7 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์สายน้้าปูด เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

8 ขุดลอกล้าเหมือง สายทุ่งมะนะ เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          70,000          70,000          70,000          70,000          70,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

9 ขุดลอกล้าเหมือง สายทุ่งป่าแขม เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

10 ขุดลอกล้าเหมือง สายป่าหนามเฮ้ียง เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

11 ขุดลอกล้าเหมือง สายสันป่าก้าว เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

12 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์สายสาย
บ้านนายพัน ถึงบ้านพ่อเปล่ียนหมู่ท่ี 8

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

13 ขุดลอกคลอง/ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ (สายล้าเหมืองกลาง) หมู่ 
12

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

ยาว 1,550 เมตร หรือ
คิดเป็นปริมาณขุดลอกไม่
น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

14 ขุดลอกร่องน้้าบริเวณพ่อหน้อยหล้าจนถึงบ้าน
ช่างนพ

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

15 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยฝาย เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง          75,000          75,000          75,000          75,000          75,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

16 ขุดลอกล้าเหมืองสายร่องนกยุง เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

17 ขุดลอกล้าเหมืองสายห้วยสัก เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

18 ขุดลอกหลังบ้านนางศรีวอน  แสงศรีจัน (ทิศ
ตะวันตกบ้านพ่อหลวงอารีย์)

เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

19 ขุดลอกล้าเหมืองสายรองวิน เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

20 ขุดลอกร่องน้้าบริเวณพ่อหน้อยถนนสายบ้าน
พ่อหล้า แม่เหรียญ ไปทางทิศเหนือ จรดหมู่ท่ี 7

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

21 ขุดลอกล้าเหมืองสายโรงเหล้านายจรูญ   หมู่ 6 เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

22 ขุดลอกล้าเหมืองสายบ้านถ้้า-บ้านปาง (ฝ่ังทิศ
เหนือ)

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

23 ขุดลอกล้าเหมืองสายทุ่งเด่นข่อย(สายทุ่งครู
คณิต-พ่ีเครือวัลย์ ม.12

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

24 ขุดลอกล้าเหมืองสายดงดีหมี ม.12 เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

25 ขุดลอกคลองหางนาอดีตนายกสุรินทร์ เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

26 ขุดคลองระบายน้้าบริเวณบ้านนายเกียรติศักด์ิ 
 ไชยวงค์ ถึงสามแยกทิศเหนือ หมู่ 6

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

27 ขุดคลองระบายน้้าบริเวณบ้านแม่หลวงวัน ถึง
ปากทางร้านรุ่งโรจน์ทางทิศใต้ หมู่ 6

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

28 ขุดคลองระบายน้้าบริเวณหน้าบ้านพ่อถนอม 
แม่จันทร์ ม.11

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

29 ขุดลอกล้าเหมืองข้างถนนใหญ่ เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

30 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งข้าวเน่า เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

31 ขุดลอกถนนซอยวัดป่า เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

32 ขุดคลองระบายน้้าต้ังแต่บริเวณทุ่งหมู่ 9 (ตีน
ดอยถึงห้วยนกเค้า)

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

33 ขุดคลองระบายน้้าสายบ้านอาววัน ศาลากล่ิน
จันทร์ ม.9

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

34 ขุดลอกคลองร่องมะนะ สายข้างบ้านนายพ่ี 
ราชเนตร หมู่ท่ี 7 ถึงบ้านนายอ๊อด (ร้าน
น้้าแข็ง ) หมู่ท่ี 2

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

35 ขุดลอกคลองหลังบ้านพ่อหน้อยก้อน - ทาง
หลวง ม.1

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

36 ขุดลอกล้าเหมืองกลาง เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          55,000          55,000          55,000          55,000          55,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

37 ขุดลอกคลองส่งน้้าทุ่งโปร่ง - ทุ่งต้นกอก 
ตลอดสาย

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          65,000          65,000          65,000          65,000          65,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

38 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งมะพร้าว - ทุ่งสะเรียม (ทิศ
เหนือ)

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง          75,000          75,000          75,000          75,000          75,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

39 ขุดลอกคลองระบายน้้าหน้าโรงน้้าด่ืม หมู่ 10 เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

40 ขุดลอกคลองหน้าศาลาประชาคม หมู่ 10 เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

41 ขุดลอกหลังบ้านนางศรีวอน  แสงศรีจัน (ทิศ
ตะวันตกบ้านพ่อหลวงอารีย์)

เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

จ้านวน 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

42 ขุดลอกคลองล้าเหมืองสายบ้านถ้้า-บ้านปาง 
บริเวณหน้าบ้านนายเชิดพงค์  อัมพุธ - 
บริเวณทุ่งสะเรียม พ้ืนท่ีหมู่ 12

เพ่ือให้น้้าไหลสะดวก ป้องกัน
อุทกภัย

ยาว 1,550 เมตร          90,000          90,000          90,000          90,000          90,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

3 ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายน้้าล้น ก่อสร้าง
ท้านบ

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้้าล้นในเขต
พ้ืนท่ี หมู่ 1-12

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายน้้าล้นในเขตพ้ืนท่ีหมู่
 1-12

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าสายทุ่งมะนะ เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าสายห้วยถ้้า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

4 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าสายห้วยฝาย เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าสายทุ่งแกสูงติดกับทุ่ง
อุ้ยยา

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

6 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าล้าเหมืองห้วยข้าวเน่า  
ตรงท่ีนาอาวล้อ

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

7 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าห้วยน้อย เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

8 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าร่องใฮ ข้างนาพ่อเดช 
ใหม่ค้า

เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

9 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าร่องเด่ือ 2 จุด เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างพอเพียง กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

10 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าล้าเหมืองทุ่งมะแก เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

11 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าห้วยเสด็จ เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

12 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าห้วยนกเก๊า เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร ฝายกักเก็บน้้า 1 แห่ง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

13 สร้างฝายแม้วบริเวณฝายห้วยดิก ฝ่ังทิศ
ตะวันตก

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง        450,000        450,000        450,000        450,000        450,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

14 ก่อสร้างฝายแบ่งน้้าพร้อมขุดลอกหน้าฝาย (ทุ่ง
แก)

เพ่ือกักเก็บน้้าใช้เพ่ือการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

15 ก่อสร้างพนังก้ันน้้า บริเวณไร่ครูทวี  หวานเสียง เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        700,000        700,000        700,000        700,000        700,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า 
 ม.11

16 สร้างคลองส่งน้้า รูปตัว V พร้อมบล็อกคอน
เวิรส์ บริเวณทุ่งมะแก

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

17 สร้างท้านบกักเก็บน้้าห้วยถ้้าท่ีดินนายล้อ  
เมืองช่ืน

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        450,000        450,000        450,000        450,000        450,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

18 สร้างท้านบกักเก็บน้้าห้วยฝาย บริเวณท่ีดิน
นายเด่น  ศักด์ิทอง

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        650,000        650,000        650,000        650,000        650,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

19 สร้างท้านบกักเก็บน้้าห้วยถ้้า เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท

 ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

20 ประตู เปิด - ปิดน้้า ฝายทุ่งมะนะ เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

จ้านวน 1 แห่ง        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

21 ก่อสร้างท้านบดินห้วยนกเค้า ม.5 เพ่ือกับน้้าไว้ใช้ จ้านวน 1 แห่ง     1,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
การเกษตรมากข้ึน

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส้าหรับ
เด็กของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือให้เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๕ แห่งมี
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเหมาะสมได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน

จัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัวส้าหรับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 5 แห่งเช่น ท่ีนอน หมอน
 ผ้าห่ม แก้วน้้า น้้ายาท้า
ความสะอาด แป้ง ยาสีฟัน
 แปรงสีฟัน สบู่ 
ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ี
เหมาะสมได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการใช้งาน

โรงเรียนอนุบาลฯและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๕ 
แห่ง มีวัสดุอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัวท่ีเหมาะสม 
ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการ

กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔

 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

2 สนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

 เพ่ือให้มีระบบอินเตอร์เน็ตไว้
ส้าหรับท้างานและ
ติดต่อส่ือสารและเป็นส่ือการ
เรียนการสอน

 คณะครูและนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลมีความ
สะดวกในการท้างานและ
มีส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยใช้ในการเรียน
การสอน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 มีระบบอินเตอร์เน็ตไว้
ส้าหรับท้างานและ
ติดต่อส่ือสาร เกิดความ
รวดเร็วข้ึน

คณะครูและนักเรียนมี
ระบบอินเตอร์เน็ตไว้
ส้าหรับท้างานและ
ติดต่อส่ือสาร

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่าย ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต ของ
โรงเรียนอนุบาลต้าบลบ้านถ้้า
และอ่ืนๆ

โรงเรียนอนุบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ถูกหลัก
อนามัย

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต้าบลบ้าน
ถ้้า จ้านวน 7 แห่ง

    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000  ร้อยละของนร.ก่อน
ประถมถึง ป.6 ของ รร.
และศพด.ในเขตทต.บ้าน
ถ้้าท้ังหมด 7 แห่ง (ร้อย
ละ 100)

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ถูกหลักอนามัย

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

2 โครงการอาหารเสริม(นม)ส้าหรับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ส้าหรับเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า จ้านวน 7 
แห่ง

    1,200,000     1,200,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000  ร้อยละของนร.ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงป.6
ได้รับอาหารเสริม(นม)
(ร้อยละ 100)

นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ตามวัย

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

3 พัฒนาทักษะวิชาการส้าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนระดับปฐมวัยในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการและทักษะสมวัย

ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับหน่วยงาน ระดับ
จังหวัด และระดับภาค 
ฯลฯ

       140,000        140,000        140,000        140,000        140,000 จ้านวนเด็กนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

 -เด็กนักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆดีขข้ึน 
 -ครูได้พัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนดีข้ึน

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรุ้ทุกด้าน
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ
กระบวนการท่ีหลากหลาย
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน
อย่างสมวัย

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรุ้ทุกด้าน
ของโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น หนูน้อยเข้าครัว สาน
สัมพันธ์วันแห่ง
ความส้าเร็จ ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

       140,000        140,000        140,000        140,000        140,000 ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
เรียนรู้ผ่านกระบวนการท่ี
หลากหลายและสามารถ
พัฒนาศักยภาพทุกด้าน
ได้สมวัย

เด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้าได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท่ี
หลากหลายและสามารถ
พัฒนาศักยภาพทุกด้าน
ได้สมวัย

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ส้าหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนและศูนย์พัฒา
เด็กเล็กในเขต ทต.บ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง
 8 แห่งมีลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมอย่างมี
ความสุข

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ส้าหรับเด็กเช่น กิจกรรม
ออมทรัพย์ ประชาธิปไตย
ในห้องเรียน วิถีพุทธ 
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
วินัยและความรับผิดชอบ
สามารถปรับตัวเข้าสังคม
ได้ อบรมคุณธรรม
จริยธรรม ธนาคารความดี
จัดท้าแฟ้มผลงานเด็ก  
หนูพลเมืองดี ฯลฯ 

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ประเพณีวันส้าคัญต่างๆ
และได้มีส่วนร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

เด็กนักเรียนโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 8 
แห่งได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ประเพณีวันส้าคัญต่างๆ
และได้มีส่วนร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิถีพุทธ เข้าค่ายเพ่ือพัฒน
ผลสัมฤทธ์ิ O – NET  
สอนเสริมนักเรียนมัธยม
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การสอบ O – NET 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน  สอนเสริม
ช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริม
สถานศึกษาเป็นสังคม
แหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฯลฯ

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาการทุก
ด้าน

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กในเขตเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้าได้รับการสนับ 
สนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกิดระสิทธิ
ภาพสูงสุด

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดเช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายหัว
ของ ร.ร.อนุบาลทต.บ้านถ้้า),
ค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ,
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.
บ้านถ้้า เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด ,ค่าช่วยเหลือ
ค่าพาหนะน้าส่งเด็กเล็กไป
สถานพยาบาล  ,ปรับปรุง
หลักสูตร พัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

       681,650        681,650        681,650        681,650        681,650  ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้กิจกรรมต่างๆให้แก่
เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาการทุก
ด้าน

เด็กนักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆดีข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

9 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงมีพัฒนาการตามวัย

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
และมีพัฒนาการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กทุกคนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงมี
พัฒนาการสมวัย เช่น 
ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี กาย
บริหารตอนเช้า ตรวจ
สุขภาพเด็ก ส่งเสริม
อนามัยเด็ก ฯลฯ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
การส่งเสริมให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงและมี
พัฒนาการสมวัย (ร้อยละ
๑๐๐)

เด็กนักเรียนของของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และมีพัฒนาการ
สมวัย

กองการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง 4 แห่ง/โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

10 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท่ีแตกต่างอย่าง
หลากหลาย

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนท่ี
แตกต่างอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้กิจกรรมต่างๆให้แก่
เด็กนักเรียนท่ีนอกเหนือ 
จากในห้องเรียนเช่น 
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
โครงการดุริยางค์โรงเรียน 
โครงการอบรมทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
แก่นักเรียน การบริหาร
จัดการขยะโรงเรียนถ้้าปิ
นวิทยาคมฯลฯ

       230,000        230,000        230,000        230,000        230,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาการทุก
ด้าน

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างจาก
ในห้องเรียนและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

11 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในด้านต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

การจัดอบรมเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
และเพ่ือพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น
การจัดท้ามาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  การผลิตส่ือ 
และปรับปรุงห้องเรียน
ในช่วงปิดเทอมฯลฯ

       300,000        300,000        300,000        300,000          30,000  ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่ง เสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดการ
 ศึกษาปฐมวัยในด้าน
ต่างๆและสามารถน้า
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์
ให้ให้มีประสิทธิ ภาพย่ิงข้ึน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
ด้านต่างๆและสามารถน้า
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์
ให้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

12 นิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเอง

ท้าการนิเทศภายใน
สถานศึกษาท้ัง 5 แห่ง ใน
สังกัดเทศบาลต้าบลบ
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของสถาน 
ศึกษาสังกัดเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าเป็นท่ี
ยอมรับได้

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และได้รับค้าปรึกษา/
ข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมให้การท้างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

13 สนับสนุนวัสดุการศึกษา ส่ือและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการส้าหรับจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ้้า(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ่ือวัสดุการศึกษา ส่ือ
และเคร่ืองเล่นพัฒนา การ
ส้าหรับจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

สนับสนุนและจัดหาวัสดุ
การศึกษา ส่ือและเคร่ือง
เล่นพัฒนาการส้าหรับ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กท่ีได้รับการสนับสนุน
และจัดหาวัสดุการศึกษา 
ส่ือและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการท่ีเพียงพอ
เหมาะสมและได้มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔ 
แห่งมีวัสดุการการศึกษา 
ส่ือและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการท่ีเพียง
พอเหมาะ สม และได้
มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งเสริมพัฒนา 
การส้าหรับเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

14 ประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นการแลก เปล่ียนแนว
ความ คิดและก้าหนดแนวทาง
ในการบริการจัดการ
สถานศึกษาท้ัง ๕ แห่ง

จัดประชุมและศึกษาดู
งานของคณะกรรมสถาน 
ศึกษาของสถาน ศึกษาท้ัง
 ๕ แห่งในสังกัดเทศบาล
ต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วม
แลกเปล่ียนแนวความคิด
และก้าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วม
แลกเปล่ียนแนวความคิด
และก้าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ ้า

15 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน
รวมไปถึงเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชน ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้แก่เด็ก 
เยาวชน ในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้าและพื นท่ี
ใกล้เคียงได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆฯลฯ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80

เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า
และพื นท่ีใกล้เคียงได้
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ ้า

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ่ือวัสดุการศึกษา ส่ือ
และเคร่ืองเล่นพัฒนา การ
ส้าหรับจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า เช่น ค่ารายหัว 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 ฯลฯ

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้วัสดุการ ศึกษา ส่ือและ
เคร่ืองเล่นพัฒนาการ
ส้าหรับจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม และได้
มาตรฐาน

เด็กนักเรียนได้วัสดุ
การศึกษา ส่ือและเคร่ือง
เล่นพัฒนาการส้าหรับ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม และได้มาตรฐาน

กองการศึกษา /
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

17 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือจัดท้าการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

 - จัดท้าเอกสาร
ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- จัดด้าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมิน

         20,000          20,000          20,000          20,000             2,000  สถานศึกษาท่ีสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าท้ัง 
5 แห่งผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับดี

สถานศึกษาท่ีสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าท้ั 5
 แห่ง ได้รับการประกัน
คุณภาพ
ภายในสถาน ศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

กองการศึกษา

18 จัดท้าหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้กองการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง ๔ แห่งมีหลักสูตรและ
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนการด้าเนินงานให้
เป็นไปตามวัสดุประสงค์

 - กองการศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี
 จ้านวน ๑ เล่มครบถ้วน
- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
และศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่งมีหลักสูตรและแผน 
พัฒนาการ ศึกษาของ
สถาน ศึกษาแห่งละ ๓ เล่ม

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  มีหลักสูตรและ
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการวางแผนการ
ด้าเนินงาน

กองการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี แผนพัฒนาการ
 ศึกษาท่ีมีคุณภาพใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวาง
แผนการด้าเนินงานให้
เป็นไปตามวัสดุประสงค์

กองการศึกษา

19 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพ่ือร่วมปฏิบัติกิจกรรม รณรงค์
 ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดท้ัง
ในสถานศึกษา

นักเรียนมีพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง
 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
และสามารถร่วมเป็น
ก้าลังของสังคม ประเทศ 
ชาติ ในการต่อต้านยา
เสพติดได้

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  นักเรียนมีพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้ม แข็ง
 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

นักเรียนมีพลานามัย
สมบูรณ์และ
เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

กองการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

20 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐหรือ
ประชาชนในเขตเทศบาลให้มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

เพ่ือเพ่ิมทักษะและเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

บุคลากรภาครัฐและ
ประชาชนได้ฝึกทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน
 ร้อยละ 50

ผู้เข้าการฝึกสอนมีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ
และสามารถน้าความรู้มา
ส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลบ้านถ้้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลบ้านถ้้ามี
ศักยภาพมากข้ึน

 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลบ้านถ้้ามี
ศักยภาพมากข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

22 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ้้า)

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของนักเรียนพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

นักเรียนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ้้า)

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของนักเรียนพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

นักเรียนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

24 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส้าหรับนักเรียนยากจน)

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของนักเรียนพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

นักเรียนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

25 สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
(ค่าวัสดุ และค่าพัฒนาบุคลากร)

เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส นักเรียนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  นักเรียนด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 นักเรียนด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

26 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  นักเรียนมีทักษะการอ่าน
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 70

 นักเรียนมีทักษะการอ่าน
ท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือค่า
พาหนะน้าส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลไปส่งสถานพยาบาล

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

            3,000             3,000             3,000             3,000             3,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ้้า ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

       250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้าได้รับการสนับ 
สนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

สนับสนุนส่งเสริมให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  จ้านวนกิจกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าได้รับการ
สนับ สนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายส้าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ครูสังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

         70,000          70,000          70,000  สร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้กับครูสังกัด
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 สร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้กับครูสังกัด
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายส้าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

         80,000          80,000          80,000  สร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้กับครูสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 สร้างขวัญและก้าลังใจ
ให้กับครูสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

36 โครงการขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 )

เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กในชุมชนได้มีโรงเรียน
ใกล้บ้าน ละภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

ขยายการศึกษาในระดับ
ท่ีสูงข้ึน (ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 )

       315,150        315,150        315,150        315,150        315,150  ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กใน
ชุมชน

เด็กในชุมชนมีโรงเรียน
ใกล้บ้านลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

กองการศึกษา /
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันสมควร

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 จ้านวนเด็กต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควรลดลง ร้อยละ 
50

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงผลท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการต้ังครรภ์ท่ีไม่
พร้อม

พมจ.พะเยา/งาน
พัฒนาชุมน ทต. 

บ้านถ้้า

2 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าในการควบคุม
ป้องกันโรคเอดส์เพ่ือลดจ้านวนผู้ป่วยรายใหม่
ในชุมชน 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคเอดส์

ผู้ติดเช้ือท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
เทศบาล

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ผู้ติดเช้ือได้รับความรู้มาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 50

ผู้ติดเช้ือได้รับความรู้และ
ได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

3 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค,การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอันจะมีผล หรือ อาจมีผลต่อ
สุขภาพ ชีวิตของประชาชน ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ

กลุ่มตัวแทนชุมชน 
จ้านวน 159 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ปัญหาการมีข้อพิพาท
ระหว่างคู่กรณีลดลง ร้อย
ละ 60

เพ่ือลดปัญหาการมีข้อ
พิพาทระหว่างคู่กรณี

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

4 พัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร และ
สาธารณสุขชุมชน (อ.ย.น้อย และสาธารณสุข
เยาวชนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสากลุ่ม
เด็กและเยาวชนต้าบลบ้านถ้้า 
ในด้านสุขาภิบาล อาหาร และ
สาธารณสุขชุมชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนและ
กลุ่ม อสม.จ้านวน 120 
คน

         30,000          30,000          20,000          20,000          20,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

มีการจัดต้ังกลุ่ม
สาธารณสุขยุวชนต้าบล
บ้านถ้้าและด้าเนินการ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ควบคู่กับ อสม.

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

5 การบริการสาธารณสุข เทศบาลต้าบล  บ้านถ้้า
เคล่ือนท่ี

เพ่ือบริการด้านสาธารณสุข 
เชิงรุกสู่ชุมชน ต้าบลบ้านถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
หมู่ท่ี 1-12

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

มีการบริการสาธารณสุข
เชิงรุก สู่ชุมชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

6 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายแกนน้าส่งเสริม
สุขภาพจิตเพ่ือชีวิตท่ียืนยาว

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และให้
ความรู้เร่ือง สาธารณสุขกับ
การดูแลสุขภาพ กาย ใจ

ตัวแทนแกนน้าสุขภาพ
ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า 
จ้านวน 60 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ผู้สูงอายุแกนน้ามีความรู้
เร่ืองสาธารณสุขกับการ
ดูแลสุขภาพ กาย ใจ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

ผู้สูงอายุแกนน้ามีความรู้
เร่ืองสาธารณสุขกับการ
ดูแลสุขภาพ กาย ใจ 
เพ่ิมข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

7 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการด้าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (คสมช.)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขต้าบลบ้านถ้้า

อสม.ในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ศสมช.ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

อสม. มีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานอย่างมีศักยภาพ

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

8 สนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) ต้าบลบ้านถ้้าตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

อสม.ท้ัง 12 หมู่บ้าน
ต้าบลบ้านถ้้า

       180,000        180,000        180,000        180,000        180,000 อสม.มีศักยภาพมากข้ึน 
ร้อยละ 60

มีการบริการและ
ปฏิบัติงานด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

9 รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อในชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
หมู่ท่ี 1-12

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ประชาชนมีความรู้
โรคติดต่อมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

10 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า / ฉีดยา
คุมก้าเนิดและผ่าตัดท้าหมันสัตว์เล้ียงในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวเพ่ือเป็นการป้องกันการ
ระบาดของโรคกลังน้้าด้วยการ
ฉีดวัคซีนให้สัตว์ทุกตัวหลังการ
ผ่าตัดท้าหมัน

ประชาชนหมู่ท่ี 1-12 มี
ความเข้าใจความส้าคัญ
ของการควบคุมก้าเนิน
สัตว์เล้ียงและมีทัศนคติท่ีดี
ในการแก้ไขปัญหาสัตว์จร
จัด

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนสุนัขและแมว 
ลดลง ร้อยละ 40

ประชาชนเข้าใจ
ความส้าคัญของการ
ควบคุมก้าเนินสัตว์เล้ียง
และมีทัศนคติท่ีดีในการ
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

11 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้เร่ืองโรค
เอดส์

เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเส่ียง
 เด็กและเยาวชนและประชาชน
เร่ืองโรคเอดส์และการป้องกัน

กลุ่มเส่ียง จ้านวน 60 คน          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจ ก่อน-หลัง อบรมฯ

กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ใน
เร่ืองโรคเอดส์

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

12 รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ อาทิเช่นโรค
ไข้หวัดนก  โรคมือเท้าปาก โรคฉ่ีหนูเป็นต้น

เพ่ือให้มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรคฉ่ี
หนู โรคมือเท้าปาก ในชุมชน

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 จ้านวนของประชาชนท่ี
เป็นโรคติดต่อลดลง ร้อย
ละ 60

เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อโดยอัตราการ
เกิดโรคไข้เลือดออก โรค
ฉ่ีหนู โรคมือเท้าปาก ไม่
เกิน 50 ต่อประชากร
แสนคน

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

13 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าในการควบคุม
ป้องกันควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น้าในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
หมู่ท่ี 1-12

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนมีความรู้มากข้ึน
 ร้อยละ 50

ประชาชนมีความรู้ในการ
ควบคุมป้องกันโรค
โรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

14 การรณรงค์ ควบคุม ป้องกันไข้หวัดนก เพ่ือรณรงค์ และควบคุม
ป้องกันไข้หวัดนก

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
หมู่ท่ี 1-13

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ลดการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดนก ร้อยละ 50

ลดการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดนก

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

15 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคหนอน
ผีเส้ือระบาดในเขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน
การระบาดของหนอนผีเส้ือ

กลุ่มผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากหนอนผีเส้ือ

         10,000          10,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนหนอนผีเส้ือลดลง 
ร้อยละ 50

ลดการแพร่ระบาดของโรค กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

16 รณรงค์ ควบคุม ป้องกันก้าจัดแมลงในบ่อขยะ เพ่ือลดการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคท่ีมาจากส่ิงสกปรกใน
บ่อขยะ

พ้ืนท่ีทุกส่วนในบ่อขยะ          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 จ้านวนแมลงในบ่อขยะ
ลดลง ร้อยละ 70

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและ
ให้สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

17 ประกวดเขียงเน้ือสะอาดปลอดภัย ปราศจาก
สารตกค้างในเน้ือสัตว์

เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย
 ปราศจากสารตกค้างใน
เน้ือสัตว์

ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทุก
รายในต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ประชาชนได้บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี 
ร้อยละ 60

ประชาชนได้บริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมีคุณภาพ

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

18 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เล้ียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์
เล้ียงทุกประเภท

บ้านท่ีเล้ียงสัตว์ในต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

19 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออก เพ่ือให้มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน

ประชาชนพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

       100,000        100,000          10,000          10,000          10,000 จ้านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ
 80

เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อโดยอัตราการ
เกิดโรคไข้เลือดออก ไม่
เกิน 50 ต่อประชากร
แสนคน

รพ.สต. บ้านถ้้า/
กองสาธารณสุขฯ 

ทต. บ้านถ้้า

20 รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดใน
ศูนย์พัฒเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สามารถป้องกัน
โรคติดต่อท่ีเกิดในศูนย์พัฒ
เด็กเล็กได้

สามารถป้องกัน
โรคติดต่อท่ีเกิดในศูนย์พัฒ
เด็กเล็กได้

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

21 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ดูแลสุขภาพคนพิการ ผู้
ติดเช้ือและผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ

คนพิการ ผู้ติดเช้ือและ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาล

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 คนพิการ ผู้ติดเช้ือและ
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

คนพิการ ผู้ติดเช้ือและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

22 การบริการเชิงรุกตรวจสุขภาพแม่และเด็กหลัง
คลอด

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง

สตรีมีครรภ์ สตรีหลัง
คลอดท่ีมีอายุไม่เกิน 1 
ขวบในพ้ืนท่ีทต.บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  สตรีมีครรภ์ สตรีหลัง
คลอด มีความรู้มากข้ึน 
ร้อยละ 50

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ
แม่และเด็ก

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

23  ส่งเสริมโครงการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยท่ีบ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอา
ใจใส่

ผู้ป่วยท่ีต้องการฟ้ืนฟู
สุขภาพท่ีบ้าน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ผู้ป่วยมีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างใกล้ชิด

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

24 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ือชีวิตท่ียืนยาว 
ชาวบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเส่ียง
โรควิถีชีวิตเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเส่ียงโรควิถีชีวิต 
จ้านวน 60 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 กลุ่มเส่ียงโรควิถีชีวิตลด
น้อยลง ร้อยละ 50

หลังการอบรมผลการ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
จากจ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

25 ค่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน
ในโรงเรียนพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

 แกนน้านักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า จ้านวน 50 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  นักเรียนมีสุขภาพดีข้ึน 
ร้อยละ 50

จัดต้ังแกนน้าด้านสุขภาพ
ประจ้าโรงเรียนเพ่ือ
จัดระบบสุขภาพภายใน
โรงเรียนท่ีส่งตัวแทนเข้า
ร่วมโครงการ

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

26 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ
 อสม. อาทิ ศึกษาดูงาน ฯลฯ

เพ่ือให้ อสม. ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของ อสม.

อสม. ในเขตเทศบาล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  อสม.มีศักยภาพมากข้ึน 
ร้อยละ 60

อสม. ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกันและท้า
คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

27 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโรควิถีชีวิต
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การส่งเสริมทางด้านสุขภาพ

อสม. ในเขตเทศบาล          50,000          20,000          20,000          20,000          20,000  อสม.มีความรู้มากข้ึน 
ร้อยละ 60

อสม.ต้าบลบ้านถ้้ามี
ความรู้ ความเข้าในใน
การดูแลสุขภาพมากข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

28 อบรมการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนต้าบลบ้าน
ถ้้า

เพ่ือให้ความรู้ด้านสาธารณสุข อสม. ในเขตเทศบาล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  อสม.มีความรู้มากข้ึน 
ร้อยละ 60

อสม.ต้าบลบ้านถ้้ามี
ความรู้ ความเข้าในใน
การดูแลสุขภาพมากข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

29 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็ก
ในโรงเรียนพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

 โรงเรียนในเขตต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  เด็กมีสุขภาพท่ีดีข้ึนร้อย
ละ 70

เด็กในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

30 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง

สตรีมีครรภ์ สตรีหลัง
คลอดท่ีมีอายุไม่เกิน 1 
ขวบในพ้ืนท่ีทต.บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  สตรีมีครรภ์ สตรีหลัง
คลอด มีความรู้มากข้ึน 
ร้อยละ 50

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ
แม่และเด็ก

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

31 ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ร้อย
ละ 50

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

32 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เพ่ือให้มีการป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 จ้านวนของประชาชนท่ี
เป็นโรคติดต่อลดลง ร้อย
ละ 60

สามารถลดจ้านวนของ
โรคติดต่อในชุมชนได้ผู้

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

33 การอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพ่ือการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ต้าบลบ้านถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพและชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า/อสม.

ต้าบลบ้านถ้้า

34 ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิตท่ียืนยาวในผู้สูงอายุ
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพชีวิตท่ียืน
ยาวในผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า

ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้ามี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

 ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้ามี
สุขภาพและชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า/อสม.

ต้าบลบ้านถ้้า

35 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคซิกา โรค
ปวดข้อยุงลาย ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคซิกา โรคปวด
ข้อยุงลาย ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพและชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า/อสม.

ต้าบลบ้านถ้้า

36 หมู่บ้านไอโอดีนตามพระราชด้ารัสสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ

เพ่ือส่งเสริมหมู่บ้านไอโอดีน
ตามพระราชด้ารัสสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ

 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีสุขภาพและชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า/อสม.

ต้าบลบ้านถ้้า

37 ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเกอหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขจากสัตว์เล้ียงมาสู่
คน

สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 มีกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 1 คร้ังต่อปี

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเป็น
พ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัข 
100 %

งานสาธารณสุขฯ 
ทต.บ้านถ้้า /รพ.สต.

 ต้าบลบ้านถ้้า

38 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเก
อหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ปีละ
 2 คร้ัง

มีฐานข้อมูลประชากร
สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี

กองสาธารณสุขฯ/
รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า

39 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไอโอดีน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 จ้านวนผู้ขาดสารไอโอดีน
ลดลงร้อยละ 80

สามารถป้องกันและลด
จ้านวนผู้ขากสารไอโอดีน
ในต้าลบ้านถ้้าได้

กองสาธารณสุข
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

40 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินต้าบลบ้านถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 สามารถให้บริการแก่
ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

สามารถให้บริการแก่
ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
ได้ทันถ่วงที

ส้านักปลัด /ฝ่าย
ป้องกันและรักษา

ความสงบ

41 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เล้ียงและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขจากสัตว์เล้ียงมาสู่
คน

สุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 มีกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 1 คร้ังต่อปี

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเป็น
พ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัข 
100 %

งานสาธารณสุขฯ 
ทต.บ้านถ้้า /รพ.สต.

 ต้าบลบ้านถ้้า

42 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
สุขภาพท่ีดี ร้อยละ 80

ท้าให้ประชาชนต้าบล
บ้านถ้้ามีสุขภาพท่ีดีข้ึน

ส้านักปลัด /ฝ่าย
ป้องกันและรักษา

ความสงบ
43 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค

อาหารท่ีสะอาดปลอดภัยจาก
สถานประกอบการท่ีได้
มาตรฐาน

แม่ค้า/ผู้ประกอบการ 
ตลาดสดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         10,000          10,000          20,000          20,000          20,000 ท้าให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารมากย่ิงข้ึน 
ร้อยละ 80

ท้าให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารมากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุขฯ

44 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชนและ
ประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
และป้องกันโรคในชุมชนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน
และประชาชนด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกันโรคในชุมชนต้าบลบ้าน
ถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ผู้น้าชุมชนแลประชาชน 
มีศักยภาพด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค
ในชุมชนมากข้ึน ร้อยละ 
70

ผู้น้าชุมชนแลประชาชน 
มีศักยภาพด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค
ในชุมชนมากข้ึน

กองสาธารณสุขฯ

45 เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข อาทิเช่น

อุดหนุนให้ชุมชนจัดท้า
โครงการตามพระราชด้าริ
อย่างน้อย 3 โครงการ ตาม
สภาพปัญหาและบริบทของ
พ้ืนท่ีชุมชน

สนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท เพ่ือ
ด้าเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริ 
ด้านสาธารณสุข

       240,000        240,000        240,000        240,000        240,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขตาม
โครงการพระราชด้าริ

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ทต.

บ้านถ้้า

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

7. การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

9. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To bee number  one  (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

12. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

13. หรือโครงการตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานเคหะและชุมชน
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและจัดหาบ้าน
และท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสต้าบลบ้านถ้้า ฯลฯ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัย
และยากจน

ประชาชนในเขตเทศบาล        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ผู้ท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัยและ
ยากจนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ีน ร้อยละ 70

ผู้ท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัยและ
ยากจนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ีน

กองช่าง / งาน
พัฒนาชุมชน ทต.

บ้านถ้้า

2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมร้ัวและประตู ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4
 ศูนย์ และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ศูนย์พัฒนาเด็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าท่ีมีร้ัวท่ี
คงทนและเกิดความ
ปลอดภัยต่อเด็กมากข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีร้ัวท่ีคงทน
และเกิดความปลอดภัยต่อ
เด็ก

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา 
แบบอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอก
เสาเข็ม)

เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีจบช้ันช้ัน
อนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า และ
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีให้ได้รับ
บริการการส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาอย่างท่ัวถึง

นักเรียนท่ีจบช้ันช้ัน
อนุบาล 3 จากโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า และนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี

    6,135,700     6,135,700     6,135,700     6,135,700     6,135,700 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา

นักเรียนท่ีจบช้ันช้ัน
อนุบาล 3 จากโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า และนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีได้รับบริการการ
ส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาอย่างท่ัวถึง

กองช่าง / กอง
การศึกษา ทต.บ้าน
ถ้้า / รร.อนุบาล

เทศบาล

4 ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. เพ่ือให้มีอาคารเรียนท่ี
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก

อาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000  ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ดีข้ึน

ศพด. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามีภูมิ
ทัศน์ท่ีมีความเหมาะสม เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

๑. ติดมุ้งลวดหน้าต่าง
และประตูภายในอาคาร
โรงเรียนอนุบาลฯและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ
 ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงและซ่อมแซม
เคร่ืองเล่นสนามแห่งละ 
๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ปรับปรุงอาคารเรียน
แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี
ช้ารุดของกองการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
๕. จัดท้าบอร์ดและป้าย
นิเทศต่างๆ
๖. สถานศึกษาน่าอยู่
๘.ติดต้ังหลังคาโปรงแสง
ของโรงเรียนอนุบาลทต.
บ้านถ้้า
๙.ปรับปรุงห้องพยาบาล  
 10. ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมรางระบายน้้า
และบ่เกรอะ

    1,220,000     1,220,000     1,220,000     1,220,000     1,220,000  สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามี
ภูมิทัศน์ท่ีมีความเหมาะ 
สม เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามี
ภูมิทัศน์ท่ีมีความ
เหมาะสม เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔

 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

6 ปรับปรุงบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้

ตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ใน
แต่ละศูนย์

       147,000        147,000        147,000        147,000        147,000  ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
การพัฒนาการตามวัย

เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ตามวัยและเต็มศักยภาพ

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

7 ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 3 
เฟส พร้อมติดต้ังจ้านวน 
1 ชุด

       350,000        350,000        350,000        350,000        350,000 มีระบบไฟฟ้าสามารถใช้
งานได้อย่างเพียงพอ

ท้าให้มีระบบไฟฟ้า
สามารถใช้งานได้อย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา/กอง
ช่าง  ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

8 ก่อสร้างป้อมยามส้าหรับนักภารโรงของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเป็นสถานท่ีส้าหรับภารโรง
ได้ปฏิบัติงานท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน

 ป้อมยาม จ้านวน 1 หลัง        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ภารโรง

สามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ภารโรง

โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บ้านถ้้า

9 จัดท้ากันสาดบังแดด บังฝนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือติดต้ังหลังคาโปร่งแสง
ป้องกันแสงแดดและสายฝน

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  สามารป้องกันแสงแดด สามารป้องกันแสงแดด
และสายฝนได้

โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บ้านถ้้า

10 สร้างถนน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม.

       720,000        720,000        720,000        720,000        720,000 การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน

การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วข้ึน

โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บ้านถ้้า

11 ติดมุ้งลวดหน้าต่างและประตูภายในอาคาร
โรงเรียนอนุบาลฯ และ ศพด.

เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามีภูมิ
ทัศน์ท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนท่ีมีคุณภาพ

ติดมุ้งลวดหน้าต่างและ
ประตูภายในอาคารเรียน 
ศพด.

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้ามี
ภูมิทัศน์ท่ีมีความ
เหมาะสมเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 70

นักเรียนเกิดความ
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็ก ท้ัง 4 

แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

12 ปรับปรุงห้องพยาบาลโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล
ให้ได้มาตรฐานสามารถให้การ
รักษาเบ้ืองต้นได้

ปรับปรุงห้องพยาบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

            8,000             8,000             8,000             8,000             8,000 ห้องพยาบาล มีมาตรฐาน
และสามารถปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นได้ ร้อยละ 70

ได้ห้องพยาบาลมี
มาตรฐานและสามารถ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้

กองการศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็ก ท้ัง 4 

แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

13 ก่อสร้างฐานพร้อมสาธง เพ่ือให้เด็กและบุคลากร 
เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ก่อสร้างฐานพร้อมติดเสา
ธง

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 เด็กและบุคลากร เกิด
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มากข้ึน

ท้าให้เด็กและบุคลากร 
เกิดความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มากข้ึน

กองการศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็ก ท้ัง 4 

แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

14 ก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

ท่ีจอดรถยนต์โรงเรียน
อนุบาลต้าบลบ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 โรงจอดรถได้มาตรฐาน
สามารถให้บริการแก่ผู้มา
ใช้บริการได้ มากข้ึนร้อย
ละ 80

ได้โรงจอดรถท่ีมาตรฐาน
สามารถให้บริการแก่ผู้มา
ใช้บริการได้

กองการศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็ก ท้ัง 4 

แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

15 ก่อสร้างบ้านพักภารโรง เพ่ือให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
และทรัพย์สินทางราชการ 
พร้อมด้วยความปลอดภัยของ
นักเรียน คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

การรักษาความปลอดภัย
ของอาคารสถานท่ี และ
ทรัพย์ สินทางราชการ 
พร้อมด้วยความปลอดภัย
ของนักเรียน คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

       291,300        291,300        291,300        291,300        291,300 มีการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ี และทรัพย์สิน
ทางราชการ

มีการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ี และทรัพย์สิน
ทางราชการ พร้อมด้วย
ความปลอด ภัยของ
บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการสายสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก  - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การดูแลบุตรหลานในการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ทักษะต่างๆอย่าง
หลากหลายโดยครูและ
ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือดูแล
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการท้า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กร่วมกับ
สถานศึกษา

๑. จัดอบรมให้แก่
ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพอนามัยเด็ก
๒.จัดท้าจดหมายข่าว
๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและ
ผู้ปกครอง
๔. ท้ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ครู 
และเด็ก
๕. ประชุมผู้ปกครอง 
ฯลฯ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการดูแล
บุตรหลานในการส่งเสริม
พัฒนาการให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

ผู้ปกครองได้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ดูแลบุตรหลานในการ
ส่งเสริม
พัฒนาการให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง

กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔

 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

2 ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้น้าเยาวชนอาสาเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรม ละอ่อนกล้าดี จังหวัด
พะเยา

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฯลฯ

ตัวแทนอาสาสมัครเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมต้าบล
บ้านถ้้าจ้านวน  3  คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

อาสาสมัครเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน้า
ความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็น
พลังของแผ่นดิน

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

3 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน รวมพลคน
สร้างส่ือแสนส้ัน สร้างสรรค์สังคมและวัฒนธรรม

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส้านึกรัก 
เทิดทูน สถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

เยาวชนต้าบลบ้านถ้้าเข้า
ร่วมกิจกรรมจ้านวน  50 
 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน้า
ความรู้ท่ีได้รับไปสร้าง
เป็นแบบอย่างนวัตกรรม
ส่ือปลอดภัยเชิง
สร้างสรรค์ท่ีดี ฯลฯ

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

4 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
ต้าบลบ้านถ้้า ให้มีทักษะ
ความสามารถในการท้างาน
เป็นกลุ่มเป็นทีม สร้างสรรค์
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและชุมชนได้

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในต้าบลบ้านถ้้า ให้มี
ทักษะความสามารถใน
การท้า งานเป็นกลุ่มเป็น
ทีม สร้างสรรค์กิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและชุมชนได้

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน

เด็กและเยาวชนในต้าบล
บ้านถ้้า ได้พัฒนา
ศักยภาพ ให้มีทักษะ
ความสามารถในการ
ท้างานเป็นกลุ่มเป็นทีม 
สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

5 ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไป
กับการแก้ไขปัญหาของชุมชน
อย่างเป็นระบบ ฯลฯ

เยาวชนและผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม จ้านวน 50
 คน หรือจ้านวน 25 คู่

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน้าความรู้ไปเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติเป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
ชีวิตประจ้าวัน

กองการศึกษา/งาน
พัฒนาชุมชน ทต.

บ้านถ้้า

6 มหกรรมรวมพลังสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
ด้าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

เยาวชนในเขตเทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เด็กและเยาวชนร่วมกัน
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

7 ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนสร้างวินัยห่างไกล
ยาเสพติด

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
ด้าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

เยาวชนในเขตเทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เด็กและเยาวชนร่วมกัน
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

8 โครงการธนาคารความดี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
ด้าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

เยาวชนในเขตเทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึกท่ีดี ร้อยละ 50

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เด็กและเยาวชนร่วมกัน
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

9 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจท้าดี : 
Teen To Be Good)

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
ด้าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

เยาวชนในเขตเทศบาล        100,000          50,000          50,000          50,000          50,000  เด็กและเยาวชนมี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เด็กและเยาวชนร่วมกัน
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

10 จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ต้าบลบ้านถ้้าและเพ่ิมพูน
ความรุ้และศักยภาพด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

จัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนต้าบลบ้านถ้้าเป็น
ศูนย์กลางการขับเคล่ือน
การด้าเนินงานด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  เป็นศูนย์กลางการ
ขับเคล่ือนการด้าเนินงาน
ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนต้าบลบ้านถ้้าได้
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนน้าไปสู่
ประสิทธิผลในการ
ขับเคล่ือนการด้าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

11 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ ความรู้เก่ียวกับ
กิจการเทศบาล การออก
หน่วยบริการ  ฯลฯ

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน

กิจการท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ เสริมสร้างการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดี ฯลฯ

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต. บ้านถ้้า

12 พัฒนาเครือข่ายต้าบลสุขภาวะตามแนวทาง
พ่ึงตนเองสู่สังคมน่าอยู่

เพ่ือสร้างเครือข่ายต้าบลสุข
ภาวะตามแนวทางพ่ึงตนเองสู่
สังคมให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน

เครือข่ายต้าบลสุขภาวะ /
 ชุมขนต้าบลบ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

เครือข่ายสุขภาวะต้าบลมี
ความย่ังยืนในสังคมและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

13 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้เด็กพิเศษมีการเจริญ
เติบโดท่ีเหมาะสมตามวัย มี
น้้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กพิเศษท่ีมารับบริการ
ในศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ 
จ้านวน 9 คน

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 เด็กพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ร้อยละ 40

เด็กพิเศษมีพัฒนาการท่ี
เจริญเติบโตสมวัยและ
สุขภาพอนามัยแข็งแรง มี
น้้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

กองการศึกษา / 
งานพัฒนาชุมชน 

ทต.บ้านถ้้า

14 การขับเคล่ือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
มิติวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา

เพ่ือเป็นการกระตุ้นการ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
ประการ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน

เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลๆละ 50 คน

         40,000          20,000          20,000          20,000          20,000 จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนในต้าบลท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ในพ้ืนท่ีของตนเองได้

พัฒนาชุมชน/สภา
วัฒนธรรมต้าบล

บ้านถ้้า

15 พัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรสตรีและสตรีทุก
ระดับในชุมชน

เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาในพ้ืนท่ี

กลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่ม
สตรีตลอดจนประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 กลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่ม
สตรีตลอดจนประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ลดความรุนแรงกับเด็ก 
สตรีและคนในครอบครัว
รวมท้ังส่งเสริมให้สังคมมี
ส่วนร่วมในป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม

พมจ.พะเยา/งาน
พัฒนาชุมชน ทต. 

บ้านถ้้า

16 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว ฯลฯ

เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาในพ้ืนท่ี

กลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่ม
สตรีตลอดจนประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 กลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่ม
สตรีตลอดจนประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ลดความรุนแรงกับเด็ก 
สตรีและคนในครอบครัว
รวมท้ังส่งเสริมให้สังคมมี
ส่วนร่วมในป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม

พมจ.พะเยา/งาน
พัฒนาชุมน ทต. 

บ้านถ้้า

17 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า ,โครงการพัฒนา
ศูนย์ประสานงานและซ่อมบ้ารุงกายอุปกรณ์
เพ่ือคนพิการ (ชมรมคนพิการจังหวัดพะเยา) 
และพัฒนาศูนย์สารสนเทศส้าหรับคนพิการ
ต้าบลบ้านถ้้า ฯลฯ

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

ผู้พิการและประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 ผู้พิการและประชาชน
ต้าบลบ้านถ้้ามีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ผู้พิการและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

18 โรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 100 คน          80,000          80,000          80,000          80,000          80,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจดีข้ึน ร้อยละ 70

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

19 แก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอ่ืน ๆ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่
สมประกอบ ฯลฯ

เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสวัสดิการอ่ืนๆแก่
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบ ผู้ยากไร้ ให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผู้ได้รับการช่วยเหลือท้ัง 
จ้านวน  490  คน

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 ร้อยละของจ้านวนผู้ท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือใหมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

20 การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (ครัวเรือน) 1.เพ่ือใช้ข้อมูลในการจัดท้า
แผน ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่
หน่วยงานอ่ืน เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ความต้องการของประชาชน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ร้อยละ 50

ประชาชนสามารถพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

21 สนับสนุนโครงการ หน่ึงใจ ให้ประชาชนของ
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ดในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือน
ร้อนให้แก่ประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีย่ิงข้ึน

ประชาชนผู้ประสบภัยใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 จ้านวนของประชาชนท่ีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

22 สานสายใยผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ต้าบล
บ้านถ้้า

เพ่ือสร้าขวัญและก้าลังใจแก่ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
พ้ืนท่ีและประเมินสุขภาวะและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ต้าบลบ้านถ้้า ตัวแทน อส
ม.

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 มีการเย่ียมบ้านผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสต้าบล
บ้านถ้้า ร้อยละ 60

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ต้าบลบ้านถ้้า ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

23 สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในหมู่บ้าน

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หมู่ท่ี 
1-12

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับ
ความช่วยเหลือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนท้าให้
มีก้าลังใจมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

24 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
อาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้าง
อาชีพและสร้างรายได้

ผู้พิการและประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ผู้พิการและประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ท้าให้ผู้พิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

25 เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจดีข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ผู้สุงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

26 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจดีข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ผู้สุงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

27 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจดีข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ผู้สุงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

28 ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง

อาสาบริบาลท้องถ่ิน          50,000          50,000          50,000 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงมี
สุขภาพกายและใจดีข้ึน 
ร้อยละ 70

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงมี
สุขภาพกายและใจดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

29 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น้าชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการชุมชน 
(ภาวะผู้น้า,คุณธรรม
,จริยธรรม,และการท้างานจิต
อาสาเพ่ือส่วนรวม) ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้น้าชุมชนต้าบลบ้านถ้้า 
ประธาน อสม. ประธาน
แม่บ้าน ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ ประธานผู้สูงอายุ
 สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 เครือข่ายผู้น้าชุมชนมี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 70

เครือข่ายผู้น้าชุมชนได้
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ
ในการจัดการชุมชน

งานพัฒนาชุมชน    
ทต. บ้านถ้้า

30 ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านถ้้าป้องกัน
ภัยยาเสพติด

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเด็ก
และเยาวชนต้าบลบ้านถ้้า
ป้องกันภัยยาเสพติด

เด็กและเยาวชนในต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  เด็กและเยาวชนต้าบล
บ้านถ้้าห่างไกลจากยา
เสพติด ร้อยละ 80

 ท้าให้เด็กและเยาวชน
ต้าบลบ้านถ้้าห่างไกลจาก
ยาเสพติดมากข้ึน

งานพัฒนาชุมชน    
ทต. บ้านถ้้า

31 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มสตรีต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรี
ต้าบลบ้านถ้้า

กลุ่มสตรีต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  พัฒนาส่งเสริมกลุ่มสตรี
สร้างความม่ันคง พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี มาก
ย่ิงข้ึน

 พัฒนาส่งเสริมกลุ่มสตรี
สร้างความม่ันคง พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี มาก
ย่ิงข้ึน

งานพัฒนาชุมชน    
ทต. บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
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 > แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ส่งเสริมการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ

เพ่ือสืบสานและสร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้สืบสาน พิธี
ทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย ได้แก่
1. วันเข้าพรรษา
2. งานสลากภัตร
3. ประเพณีลอยกระทง
4. ประเพณีสงกรานต์
5. ประเพณีบวงสรวงเจ้า
พ่อล้านช้าง 
ฯลฯ

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

มีการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

2 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ และ
โครงการเฉลิมพระเกียรติการด้าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

เพ่ือเป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระ
มหากษัติย์ ปลูกฝังให้
ประชาชนมีจิตส้านึกท่ีดี

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

       150,000        150,000        200,000        200,000        200,000 ปชช.มีความพึงพอใจใน
การด้าเนินกิจกรรมทาง
รัฐพิธี ร้อยละ 50

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
เกิดความจงรักภักดี มี
จิตส้านึกท่ีดีข้ึน

งานธุรการ/งาน
บริหารท่ัวไป ทต. 

บ้านถ้้า

3 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอดอกค้าใต้ 
โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอันเป็สาธารณ
ประโยชน์และพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ปชช.มีความพึงพอใจใน
การด้าเนินกิจกรรมทาง
รัฐพิธี ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การด้าเนินกิจกรรมทาง
รัฐพิธี

งานธุรการ      ทต. 
บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

4 การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การด้าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอันเป็สาธารณ
ประโยชน์และพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

       200,000        200,000        200,000 ปชช.มีความพึงพอใจใน
การด้าเนินกิจกรรมทาง
รัฐพิธี ร้อยละ 51

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การด้าเนินกิจกรรมทาง
รัฐพิธี

งานธุรการ      ทต. 
บ้านถ้้า

5 สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทาง
ศาสนาผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ผู้สูงอายุต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ประชาชนเกิดการ
อนุรักษ์ประเพณีเพ่ิมมาก
ข้ึน ร้อยละ 60

ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

6 จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

จัดอบรมความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก
 เยาวชน ประชาชน
ต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  จ้านวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต้าบลบ้านถ้้ามีความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการด้ารงชีวิต และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

7 จัดกิจกรรมประเพณีและวันส้าคัญต่างๆของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ประเพณีวันส้าคัญต่างๆของ
ไทยและร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป

จัดกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ
ให้แก่เด็กโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 5 แห่ง เช่น วันลอย
กระทง วันปีใหม่ วันเด็ก 
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันเข้าพรรษา 
ฯลฯ

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000  ร้อยละของเด็กนักเรียนท่ี
ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ประเพณีวันส้าคัญต่างๆ
และได้มีส่วนร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้าและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 แห่งได้
เรียนรู้เก่ียวกับประเพณี
วันส้าคัญต่างๆและได้มี
ส่วนร่วมกันอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป

กองการศึกษา/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4

 แห่ง /โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

8 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.6 
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม

         30,000          30,000          30,000  การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้

นักเรียนได้รับความรู้
เก่ียวกับหลักคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวัน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียนถ้้า

ปินวิทยาคม



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

9 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน

นักเรียนช้ัน ม.3,6 
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม

         30,000          30,000          30,000  การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการในวิชา
ต่างๆ

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียนถ้้า

ปินวิทยาคม

10 การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนถ้้าปินวิทยา
คม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย

นักเรียนช้ัน ม.3,6 
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม

         30,000          30,000          30,000  นักเรียน ครูบุคลากรทาง
การศึกษา ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการลด
การคัดแยกขยะและการ
น้าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ได้

นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ มี
จิตส้านึกและมีความ
ตระหนักในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสามารถ
เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิงท่ีย่ังยืน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียนถ้้า

ปินวิทยาคม

11 ส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีระเบียบวินัย
คุณธรรมด้านกาย วาจา ใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี

 นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านถ้้า
ประชาบ้ารุง

         17,000          17,000          17,000 เด็กนักเรียนมีการปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและคุณธรรม
 จริยธรรม ท่ีดีข้ึน

นักเรียนมีระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม เกิด
ความภาคภูมิใจท้ัง
นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองตลอดจนเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียน

บ้านถ้้าประชาบ้ารุง

12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณธรรมด้าน กาย 
วาจา ใจ อันจะเป็นพัฒนา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์โดย
สมบูรณ์

 นักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนบ้านถ้้า
ประชานุเคราะห์

         20,000          20,000          20,000 เด็กนักเรียนมีการปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและคุณธรรม
 จริยธรรม ท่ีดีข้ึน

นักเรียนมีระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม เกิด
ความภาคภูมิใจท้ัง
นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองตลอดจนเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า/โรงเรียน
บ้านถ้้าประชานุ

เคราะห์
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

13 ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา เพ่ือประชุม ปรึกษา หารือ 
วางแผนร่วมกันในการรักษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ร่วมกัน

 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต้าบลบ้านถ้้าช่วยกัน
รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต้าบลบ้านถ้้าช่วยกัน
รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน

 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต้าบลบ้านถ้้าช่วยกัน
รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า

14 รณรงค์ลด ละ เลิก สุราในงานบุญศพ (งานศพ
ปลอดเหล้า)

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ินให้คงไว้

ประชาชนในต้าบลท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิล
ธรรมและจริยธรรม

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

วัฒนธรรมประเพณีไม่ด่ืม
สุราในงานศพได้รับการ
ส่งเสริมจากประชาชน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

15 การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในต้าบลบ้านถ้้าช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไว้

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กเยาวชนและระชาชน 
ในต้าบลบ้านถ้้าช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน เช่น
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
การจักสาน การสล้อ ซอ
ซึง กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต้าบล อนุรักษ์
ประเพณีพ้ืนบ้าน

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคนมีความ 
จิตส้านึกความเป็นไทย

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในต้าบลบ้าน
ถ้้าช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า

16 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอดอกค้าใต้
โครงการจัดงานเทศกาลล้ินจ่ีและของดีเมือง
พะเยา

เพ่ือต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานอ่ืน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000  เกิดการมีส่วนร่วมมากย่ืง
ข้ึน ร้อยละ 50

ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
กิจกรรมของท้องถ่ิน

ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

17 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอดอกค้าใต้
โครงการจัดงานประเพณี พิธีบวงสรวงพ่อขุนง้า
เมือง

เพ่ือต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานอ่ืน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000  เกิดการมีส่วนร่วมมากย่ืง
ข้ึน ร้อยละ 50

ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
กิจกรรมของท้องถ่ิน

ทต. บ้านถ้้า

18 อุดหนุนมูลนิธิพ่อขุนง้าเมือง จังหวัดพะเยา
โครงการจัดงานประเพณี พิธีบวงสรวงพ่อขุนง้า
เมือง

เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า            5,000            5,000            5,000            5,000            5,000  เกิดการมีส่วนร่วมมากย่ืง
ข้ึน ร้อยละ 50

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และประวัติศาสตร์ต้าบล
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทต. บ้านถ้้า

19 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอดอกค้าใต้ 
โครงการจัดงานวันดอกค้าใต้งาม

เพ่ือต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานอ่ืน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เกิดการมีส่วนร่วมมากย่ืง
ข้ึน ร้อยละ 50

ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการด้าเนิน
กิจกรรมของท้องถ่ิน

ทต. บ้านถ้้า

20 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน 
ประชาชน ต้าบลบ้านถ้้าต้านยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออก
ก้าลังกายสม้่าเสมอห่างไกล
จากยาเสพติดรวมท้ัง
พัฒนาการกีฬาในต้าบล

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในต้าบล กีฬา
ระหว่างส่วนราชการหรือ
กีฬาภายในเทศบาล หรือ
การส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน ต่างๆและ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับการส่ง เสริม
สนับสนุน การออกก้าลัง
กายและพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา

กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
และใช้เวลาว่างในการ
ออกก้าลังกายอยู่เสมอ

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

21 โครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าทุกคนได้
พัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านกีฬาร่วมกัน

จัดการแข่งขันกีฬาส้าหรับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า ฯลฯ

         40,000          40,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ต้าบลบ้านถ้้าทุก
คนได้พัฒนาศักยภาพ และ

เด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล ต้าบล
บ้านถ้้าทุกคนได้พัฒนา
ศักยภาพ และได้แสดง 
ออกถึงความ สามารถทาง
 ด้านกีฬาร่วมกันได้
แสดงออกถึงความ 
สามารถทาง ด้านกีฬา
ร่วมกัน

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า

22 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
และผู้ปกครองได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาและท้ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน

จัดการแข่งขันกีฬาส้าหรับ
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าท้ัง 
4 แห่งและผู้ปกครอง

         30,000          30,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้าและผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมก้น

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
และผู้ปกครองได้เข้าร่วม
ท้ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน

กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔

 แห่ง

23 ส่งเสริมแข่งขันกีฬา อปท. และกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้าบลบ้านถ้้า หรือกีฬาระหว่างส่วนราชการ
หรือกีฬาภายในเทศบาลหรือการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน ต่างๆและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ฯลฯ

เพ่ือเช่ือมความสามัคคีของ
พนักงาน อปท. และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

พนักงาน อปท. และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีความรักสามัคคีกันมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า

24 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น

เพ่ือให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถ่ินมีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบท้ัง ๔ ด้าน

การจัดหาวัสดุท่ีใช้ในการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา และด้าเนินการ
สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาตามแนวทางท่ี
กรมส่งเสริมฯก้าหนด

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี
 แข็งแรง

เด็กในต้าบลบ้านถ้้า มี
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

กองการศึกษา ทต. 
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

25 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาและการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ท้ัง 12 หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์ใช้
ในการออกก้าลังกาย

จัดหาอุปกรณ์การกีฬา
เพ่ือเอามาไว้ใช้ในกอง
การศึกษา และให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใช้
ในการออกก้าลังกาย เช่น
 ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล 
ลูกตะกร้อ เคร่ืองเสียง  
สนับสนุนการป่ันจักรยาน
เพ่ือสุขภาพลดโลกร้อน 
สนับสนุนงบประมาณค่า
รักษาพยาบาล เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บใน
การแข่งขันกีฬาประจ้า
หมู่บ้าน/ประจ้าต้าบล ฯลฯ

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 จ้านวนหมู่บ้าน เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ได้รับวัสดุอุปกรณ์การ
กีฬาใช้ในการออกก้าลัง
กาย

 - เด็กเยาวชนและ
ประชาชน ได้รับ การ
ส่งเสริมให้มีการออก
ก้าลังกาย
- หมู่บ้านมีวัสดุอุปกรณ์
การกีฬาในการออกก้าลัง
กาย

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

26 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต้าบลบ้านถ้้า
มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันและเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้า

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต้าบลบ้าน
ถ้้ามีนิสัยรักการอ่านและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า

27 จัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกายพร้อมเคร่ืองเสียง
ส้าหรับใช้ประกอบการออกก้าลังกายในชุมชน

ประชาชนได้ออกก้าลังกาย
อย่างถูกวิธี

ประชาชนในเขตเทศบาล        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา ทต.
บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

28 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งส้าหรับเด็กของ
โรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม
อย่างเพียงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งให้แก่โรงเรียน
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า จ้านวน 5 แห่ง
จ้านวน 5 ชุด 

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  เคร่ืองเส่นสนามมี
มาตรฐาน

ท้าให้เด็กมีเคร่ืองเล่น
สนามท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า

29 ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองเล่นสนาม เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนามท่ี
ปลอดภัยและเหมาะสม

เคร่ืองเล่นสนามของศูนย์
ท้ัง 4 ศูนย์

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  เคร่ืองเส่นสนามมี
มาตรฐาน

ท้าให้เด็กมีเคร่ืองเล่น
สนามท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา  ทต.
บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการเกษตร
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้พอ
กับรายจ่าย

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 กลุ่มเกษตรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50

กลุ่มเกษตรมีรายได้เพ่ิมข้ึน งานส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

2 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวลดรายจ่าย
สร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          20,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

ประชาชนสามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนได้

งานสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

3 อบรมแกนน้าเพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และให้เป็นแบบอย่าง

ตัวแทนประชาชน ใน 
12หมู่บ้าน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนมีความรู้ มาก
ข้ึนร้อยละ 60

ประชาชนสามารถ
ด้ารงชีวิตตามปรัชญาฯ

งานส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

4 อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือให้ประชาชนไม่ใช้สารเคมี
ในพ้ืนท่ีการเกษตร

เกษตรกรต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

เกษตรกรมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมี

งานสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

5 ผลิตปุ๋ยจากขยะโดยการน้าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาใช้ให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์

เพ่ือน้าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เกษตรกรต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

เกษตรกรสามารถน้าวัสดุ
การเกษตรกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์

งานส้านักปลัด /งาน
สาธารณสุขฯ ทต. 

บ้านถ้้า

6 ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  นักเรียนมีความรู้ มากข้ึน
 ร้อยละ 50

เด็กนักเรียนมีความรู้
หลากหลายสามารถน้า
ความรู้และเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในพ้ืนท่ีได้

โรงเรียนในเขต 
ทต./กองการศึกษา 

ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

7 ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ตามแนวทาง
ของปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ และเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบ
อาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนาชุมชน 
ทต. บ้านถ้้า

8 ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในการเกษตรและ
ครัวเรือน

เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

ประชาชนสามารถ
เลือกใช้พลังงานทางเลือก

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

9 การน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับการเกษตร เพ่ือลดรายจ่าย ในการท้า
การเกษตร

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

สามารถลดการใช้พลังงาน
ได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน้าพลังงานทดแทน
มาใช้

เพ่ือลดภาระการซ้ือเช้ือเพลิง
ในการท้าการเกษตรและ
กระบวนการแปรรูปผลผลิต
เกษตร

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านเช้ือเพลิง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

11 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานทดแทน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพลังงานทดแทน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง
 ร้อยละ 50

ประชาชนสามารถใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

12 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้า
การเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือการ
แปรรูปผลผลิตท่ีล้นตลาด

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ได้รับมาตรฐานระดับ 3-5
 ดาว  1 ผลิตภัณฑ์

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  สินค้าทางการเกษตรมี
คุณภาพมาตรฐานมากข้ึน
 ร้อยละ 50

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 50

ส้านักปลัด  ทต. 
บ้านถ้้า

13 ส่งเสริมศักยภาพการปลูกพืชทดแทน เพ่ือหาพืชเศรษฐกิจอ่ืนมา
ทดแทน

เกษตรกรต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีรายได้จาก
การปลูกพืชท่ีหลากหลาย

งานพัฒนาชุมชน   
ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

14 จัดงานวันของดีบ้านถ้้า ประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร จัดนิทรรศการสินค้าเกษตร

เพ่ือเผยแพร่ผลผลิตทางการ
เกษตรของต้าบลบ้านถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ต้าบลบ้านถ้้าเป็นท่ีรู้จัก
มากย่ิงข้ึน ร้อยละ 50

สินค้า ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ได้รับการเผยแพร่และ
เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

15 อบรมการผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยและลด
ต้นทุนการผลิต

เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรท่ี
ปลอดภัยและต้นทุนการผลิต
โดยใช้สารเคมี

เกษตรกรในเขตเทศบาล          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  สินค้าทางการเกษตรมี
คุณภาพมาตรฐานมากข้ึน
 ร้อยละ 50

สินค้าเกษตรปลอด
สารพิษมีคุณภาพลด
ต้นทุนการ ผลิตได้

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

16 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนา
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกรผลิต
สินค้าหรือผลผลิตปลอดสารพิษ

เกษตรกรในเขตเทศบาล          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000  สินค้าทางการเกษตรมี
คุณภาพมาตรฐานมากข้ึน
 ร้อยละ 50

เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือ
ผลิตสินค้าหรือผลผลิต
ปลอดสารพิษ

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

17 ส่งสริมการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน เพ่ือพัฒนาด้านการค้าและการ
ลงทุน

เกษตรกรในเขตเทศบาล        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนสามารถกู้เพ่ือ
การลงทุน

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

18 จัดต้ังศูนย์สาธิตการเรียนรู้ด้านการเกษตร เพ่ือเป็นสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า
ประจ้าต้าบล

ศูนย์สาธิตการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 1 แห่ง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนมีช่องทางใน
การเรียนรู้ การประกอบ
อาชีพเพ่ิมข้ึน

มีสถานท่ีซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินค้าประจ้า
หมู่บ้าน

งานพัฒนาชุมชน
ส้านักปลัด ทต. 

บ้านถ้้า

19 จัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
จ้าหน่ายพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

เพ่ือให้มีตลาดรองรับสินค้า
พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ตลาดรองรับสินค้าพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ
จ้านวน 1 แห่ง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 50

มีตลาดรองรับสินค้าพืช
พักสวนครัวของประชาชน

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

20 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรประจ้าต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือจัดต้ังศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร
ประจ้าต้าบล

ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรประจ้าต้าบล 
จ้านวน 1 แห่ง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวท่ีดีข้ึน ร้อยละ 
50

มีกองทุนเมล็ดพันธ์ุพืช 
ส้าหรับประชาชน

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

21 ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า        120,000        120,000        120,000        120,000        120,000  ประชาชนมีรายได้เสริม
และมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวท่ีดีข้ึน ร้อยละ 
50

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

22 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช เพ่ือป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช
ท่ีท้าลายพืชผลทางการเกษตร

มีการป้องกันและก้าจัด
ศัตรูพืชให้ลดลง 80 %

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดจากศัตรูพืช ร้อยละ
 40

จ้านวนผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึน

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

23 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุ๋ยพืชสด เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
ปุ๋ยพืชสด

เกษตรกรต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  เกษตรกรมีความรู้มาก
ข้ึนร้อยละ 40

เกษตรกรมีความรู้
หลากหลายสามารถน้า
ความรู้และเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในพ้ืนท่ีได้

ส้านักปลัด ทต. 
บ้านถ้้า

24 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชมใน
การลดอันตรายและโรคจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

เพ่ือเฝ้าระวังโดยเกษตรกรมี
ระดับโคลีนเอสเตอเรสไม่เกิน 
ร้อยละ 15

กลุ่มตัวแทนชุมชนในเขต
เทศบาล หมู่ท่ี 1-12 
จ้านวน 260 คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 การป่วยภัยภาวะคุกคาม
สุขภาพจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
ลดลงไม่เกินร้อย 30

การป่วยภัยภาวะคุกคาม
สุขภาพจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
ลดลง

กองสาธารณสุขฯ 
ทต. บ้านถ้้า

25 สร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสร้างศูนย์
เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ

ประชาชนในเขตเทศบาล          90,000          90,000          90,000          90,000          90,000 สร้างแนวทางศูนย์เรียนรู้
ให้กับประชาชนได้ศึกษา
น้าไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ

ประชาชนได้ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ ้า

26 จัดหาท่ีดินท้ากินให้แก่ผู้ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใน
ท่ีดินตลอดจนผู้ยากไร้

เพ่ือจัดหาท่ีดินท้ากินให้
ประชาชน

ประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินท้ากิน        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิ
 มากข้ึนร้อยละ 50

ประชาชนจะมีท่ีดินท้ากิน
เป็นของตนเอง

ทต. บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการพาณิชย์

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้
มาตรฐานและน้าความรู้ท่ี
ได้มาปรับใช้กับโรงฆ่าสัตว์
ต้าบลบ้านถ้้า

โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000        100,000        100,000        100,000  โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า
มีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน

ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน
สามารถน้ามาปรับใช้เป็น
ในทางในการด้าเนินงานได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการโรงฆ่าให้ได้
มาตรฐาน

โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000        100,000        100,000        100,000  โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า
มีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน

 โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า
มีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

3 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพ่ืออบรมแม่ค้าและ
ผู้ประกอบการ และส่งเสริม
พัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

แม่ค้า/ผู้ประกอบการ 
ตลาดสดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ตลาดสดได้มาตรฐาน 
มากข้ึน ร้อยละ 80

ท้าให้ตลาดสดได้
มาตรฐาน มากข้ึน

กองสาธารณสุขฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 งบประมาณและที่มา

 ตัวชีว้ัด (KPI)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 สนับสนุนสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
สังคมในระดับท้องถ่ิน

เพ่ือให้มีกองทุนสวัสดิการของ
ชุมชน/กองทุนหลักประกัน
ประกันของชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้า จ้านวน 1 
แห่ง

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  กองทุนสวัสดิการมีการ
บริหารจัดการท่ีดีข้ึน

มีกองทุนสวัสดิการชุมชน
ส้าหรับประชาชน

ส้านักปลัด  ทต. 
บ้านถ้้า

2 สนับสนุนสมทบงบประมาณ กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน (สป.สช.)

เพ่ือให้มีกองทุนสวัสดิการของ
ชุมชน/กองทุนหลักประกัน
ประกันของชุมชน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชนต้าบลบ้าน
ถ้้า  จ้านวน 1 แห่ง

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000  กองทุนหลักประกัน
สุขภาพมีการบริหาร
จัดการท่ีดีข้ึน

มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพส้าหรับประชาชน

ส้านักปลัด/กอง
สาธารณสุข ฯ ทต. 

บ้านถ้้า

3 จัดหาเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

  15,000,000   15,000,000   18,000,000   18,000,000   18,000,000  จ้านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

4 จัดหาเบ้ียยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผู้พิการในพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน
ถ้้า

    7,000,000     7,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000 จ้านวนผู้พิการท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพ

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

5 จัดหาเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือในเขตเทศบาล เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผู้ติดเช้ือในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

       500,000        500,000        700,000        700,000        700,000 จ้านวนผู้ติดเช้ือท่ีได้รับ
เบ้ียยังชีพ

ผู้ติดเช้ือได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

งานพัฒนาชุมชน 
ทต.บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
 > แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ก่อสร้างเตาเผ่าขยะ เพ่ือก้าจัดขยะอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

สร้างเตาเผาขยะ 1 แห่ง     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 สามารถก้าจัดขยะได้
อย่างถูกต้องมากข้ึน ร้อย
ละ 60

สามารถก้าจัดขยะได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

2 จัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย-ก้าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลในชุมชุน

เพ่ือลดมลพิษและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล        120,000        120,000        120,000        120,000        120,000 สามารถมลพิษและลด
ปริมาณขยะได้ 50

สามารถมลพิษและลด
ปริมาณขยะได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

3 ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียชุมชน เพ่ือลดมลพิษและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 สามารถลดมลพิษได้ 50 สามารถลดมลพิษภายใน
ต้าบลบ้านถ้้าได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

4 ก่อสร้างอาคาร จุดบริการประชาชนในหมู่บ้าน
ของ อปพร./ชรบ.

เพ่ือให้มีจุดรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน

จัดต้ังจุดตรวจภายใน 
หมู่บ้าน

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ชรบ.ต้าบลบ้านถ้้า /
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าเพ่ือรองรับมาตรฐาน

เพ่ือให้มีโรงฆ่าสัตว์ท่ีมีมาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง        500,000        300,000        500,000        500,000        500,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความม่ันใจในการบริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีมีคุณภาพ

ประชาชนมีความม่ันใจใน
การบริโภคเน้ือสัตว์ท่ีมี
คุณภาพ

ปศุสัตว์ จ.พะเยา/
กองสาธารณสุข ฯ 

ทต. บ้านถ้้า

6 สร้างร้ัวโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือล้อมร้ัวโรงฆ่าสัตว์ป้องกัน
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนได้

โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง        150,000        200,000        350,000        350,000        350,000  เกิดความปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน

สามารถป้องกันอันตรายท่ี
เกิดข้ึนได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

7 จ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ เพ่ือจ้างเหมาขุดหลุมและฝัง
กลบขยะ

บ่อขยะต้าบลบ้านถ้้า     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 การบริหารจัดการขยะดี
ข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้การบริหารจัดการ
ขยะดีข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

8 จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอย
โดยการฝังกลบ

เพ่ือจ้างเหมาเอกชน
ด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอย

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 การบริหารจัดการขยะดี
ข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้การบริหารจัดการ
ขยะดีข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

9 ปรับปรุงบ่อบ้าบัดน้้าเสียโรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้าน
ถ้้า

เพ่ือปรับปรุงบ่อบ้าบัดน้้าเสีย บ่อบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 
1 บ่อ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 บ่อบ้าบัดน้้าเสียได้
มาตรฐานมากย่ิงข้ึน

บ่อบ้าบัดน้้าเสียได้
มาตรฐานมากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

10 ถมพ้ืนท่ีโดยใช้วัสดุคัดเลือกบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
ม.6

เพ่ือปรับพ้ืนท่ีโรงฆ่าสัตว์ พ้ืนท่ีโรงฆ่าสัตว์ ม.6        300,000        300,000        500,000        500,000        500,000 พ้ืนท่ีโรงฆ่าสัตว์เพ่ือ
อ้านวยความสะดวกแก่ผู้
มาใช้บริการ

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

11 ซ่อมแซมท่ีล้อมก้ันแมลงส้าหรับการฆ่าสุกร เพ่ือซ่อมแซมท่ีล้อมก้ันแมลง
ส้าหรับการฆ่าสุกร

บริวเวณอาคารโรงฆ่าสัตว์        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 สามารถป้องกันแมลง
และสัตว์อ่ืนๆได้

สามารถป้องกันแมลง
และสัตว์อ่ืนๆได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

12 บ้านพักคนงานประจ้าโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือสร้างบ้านพักคนงานประจ้า
โรงฆ่าสัตว์

บ้านพักคนงาน จ้านวน 1
 หลัง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 อ้านวยความสะดวกแก่
คนงานประจ้าโรงฆ่าสัตว์

อ้านวยความสะดวกแก่
คนงานประจ้าโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

13 ก่อสร้างแท็งค์น้้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือก่อสร้างแท็งค์น้้า แท็งค์น้้า จ้านวน 1 จุด        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  โรงฆ่าสัตว์มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

 ท้าให้โรงฆ่าสัตว์มีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

14 สร้างป้ายโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือสร้างป้ายโรงฆ่าสัตว์ ป้ายโรงฆ่าสัตว์ จ้านวน 1
 ป้าย

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  มีป้ายท่ีสวยงามบ่งบอก
สถานท่ีได้อย่างชัดเจน
มากย่ิงข้ึน

 มีป้ายท่ีสวยงามบ่งบอก
สถานท่ีได้อย่างชัดเจน
มากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

15 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์ เพ่ือก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์

ห้องส้าหรับเก็บวัสดุ 
จ้านวน 1 ห้อง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 วัสดุอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

วัสดุอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

16 ติดต้ังระบบไฟฟ้า 3 เฟต โรงฆ่าสัตว์ เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ บริเวณพ้ืนท่ีโรงฆ่าสัตว์        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

17 ก่อสร้างห้องน้้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือก่อสร้างห้องน้้าบริเวณโรง
ฆ่าสัตว์

ห้องน้้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

18 ก่อสร้างถนนเข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า

เพ่ือก่อสร้างถนนเข้าโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์        300,000        300,000        300,000 สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

19 พัฒนาสวนรุกขชาติและชุมชนต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือพัฒนาสวนรุกขชาติและ
ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า

สวนรุกขชาติและพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 สวนรุกขชาติและชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้ามีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม

สวนรุกขชาติและชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้ามีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามมากย่ิงข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

20 โครงการสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือ
ประปาชุมชน

เพ่ือแก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าของการสูบน้้า
บาดาลเพ่ือการเกษตร

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ของการสูบน้้าได้ร้อยละ 
70

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ของการสูบน้้าได้

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 การบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือการจัดการขยะในชุมชน มี
การจัดการขยะภายในหมู่บ้าน
ท่ีดีข้ึน

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        150,000        150,000        300,000        300,000        300,000 ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามี
ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ
 50

ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามี
ปริมาณขยะลดลง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

2 จัดหาถุงคัคแยกขยะ / จัดหาถังขยะแบบแยก
ชนิดมีขาต้ัง

เพ่ือเก็บขยะมูลฝอยในต้าบล
บ้านถ้้า

พ้ืนท่ี หมู่ที 1 - 12        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละของประชาชนมี
ถังขยะใช้อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีถังขยะใช้
อย่างท่ัวถึง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

3 รณรงค์ปลูกจิตส้านึกในการจัดการขยะและ
ป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การจัดการขยะ

ประชาชนในเขตเทศบาล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การจัดการขยะมากข้ึน 
ร้อยละ 50

ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การจัดการขยะ

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

4 ก้าจัดขยะภายในสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส้านึกใน
การรักษาความสะอาด

โรงเรียนในเขตเทศบาล          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 สถานศึกษามีความ
สะอาดมากข้ึน ร้อยละ 50

สถานศึกษามีความสะอาด กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า / รร. 

ในเขต ทต.

5 อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วม

เพ่ืออบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ปัญหาในเร่ืองการก้าจัด
ขยะลดลง ร้อยละ 50

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

6 ทอดผ้าป่าขยะเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดี เพ่ือลดปริมาณขยะในทุก
หมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สามารถมลพิษและลด
ปริมาณขยะได้ 50%

สามารถมลพิษและลด
ปริมาณขยะได้

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

7 ส่งเสริมอบรมการคัดแยกขยะและวิธีการก้าจัด
ขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

เพ่ือคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนมีความรู้ในการ
จัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี
มากข้ึน ร้อยละ 40

ประชาชนมีความรู้ในการ
จัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

8 ป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศใน
ชุมชน

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ

ผู้น้าชุมชน เด็กและ
เยาวชน ต้าบลบ้านถ้้า

         10,000          10,000          20,000          20,000          20,000 ท้าให้มลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า
ลดลง ร้อยละ 60

ท้าให้มลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าลดลง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

9 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประหยัดพลังงานและหันมาใช้
พลังงานทดแทน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า            5,000            5,000          10,000          10,000          10,000 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
หันมาใช้พลังงานทดแทน
มากข้ึน ร้อยละ 70

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ารู้
วิธีการใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่าและหันมาใช้
พลังงานทดแทนมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

10 ปรับปรุงประสิทธิภาพการลดใช้พลังงาน
ภายในองค์กร

เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงาน
ภายในองค์กร

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 ปริมาณการใช้พลังงาน
ภายในองค์กรลดลง ร้อย
ละ 70

ท้าให้ปริมาณการใช้
พลังงานภายในองค์กร
ลดลง

ส้านักปลัด/ฝ่าย
อ้านวยการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
3. ยุทธศาสตร์ที ่3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
 > แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ต้าบลบ้านถ้้าเมืองน่าอยู่ เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
หน้าบ้านน่ามอง

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า หมู่ท่ี 
1 - 12

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ร้อยละของชุมชนมีทัศนย
ภาพความสวยงาม สะอาด

ชุมชนมีทัศนยภาพความ
สวยงาม สะอาด

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

2 เมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมส่งเสริมให้ชุมชน
รักษาส่ิงแวดล้อม บริเวณในพ้ืนท่ีชุมชน
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหน้าบ้าน

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนรักษา
ส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า หมู่ท่ี 
1 - 12

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ภูมิทัศน์รอบชุมชนมี
ความสวยงาม น่าอยู่น่า
มองมากข้ึน ร้อยละ 50

ท้าให้ภูมิทัศน์รอบชุมชน
มีความสวยงาม น่าอยู่น่า
มอง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณส้านักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้าตลอดจนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ในชุมชน ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้าและพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ในเขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร่ม
ร่ืน น่าอยู่ มากข้ึน ร้อยละ
 50

ในเขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม   
ร่มร่ืน น่าอยู่

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน
จากถนนพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ทัศนียภาพภูมิทัศน์ข้าง
ถนนมีความสวยงามมาก
ย่ิงข้ึน

ทัศนียภาพภูมิทัศน์ข้าง
ถนนมีความสวยงาม

กองช่าง /กอง
สาธารณสุข ทต.

บ้านถ้้า

5 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีในพ้ืนท่ี
การเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนไม่ใช้สารเคมี
ในพ้ืนท่ีการเกษตร

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ประชาชนมีความปลอด 
ภัยจากการใช้สารเคมี
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมี

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

6 อบรมเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตและการใช้
เช้ือจุลินทรีย์ปรปักษ์ (เช้ือราไตรโครเดอร์ม่า) 
ป้องกันก้าจัดโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา

เพ่ือให้ประชาชนไม่ใช้สารเคมี
ในพ้ืนท่ีการเกษตร

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีมากข้ึน ร้อยละ 
50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมี

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่มา

7 อบรมให้ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

เพ่ือต้องการให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ประชาชนมีความสามัคคี
และมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีความสามัคคี
และมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

8 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนและแหล่ง
น้้าทุกสายในเขตเทศบาล

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 50

มีพ้ืนท่ีป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ต้าบลบ้านถ้้าเพ่ิมมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

9 รณรงค์ป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม (วัน
ส่ิงแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนและแหล่ง
น้้าทุกสายในเขตเทศบาล

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 50

มีพ้ืนท่ีป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ต้าบลบ้านถ้้าเพ่ิมมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

10 ชาวบ้านถ้้าพร้อมใจใส่ใจพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

พ้ืนท่ีป่าชุมชนและแหล่ง
น้้าทุกสายในเขตเทศบาล

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 50

มีพ้ืนท่ีป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ต้าบลบ้านถ้้าเพ่ิมมากข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

11 อบรมให้ความรู้การป้องกันและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า
และทรัพยากรธรรมชาติและ
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละของประชาชนได้รู้
ถึงวิธีการดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการ
ดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่มา

12 อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืน
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละของประชาชนได้รู้
ถึงวิธีการดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการ
ดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด/งาน
ธุรการ ทต.บ้านถ้้า

13 ส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือให้มีการปลูกป่าทดแทน
และป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน

เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ลดการพังทลายของหน้า
ดินได้ ร้อยละ 40

สามารถอนุรักษ์ดินและ
น้้าช่วยป้องกันการ
สูญเสียหน้าดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตะกอนดิน
ท่ีถูกน้้ากัดเซาะ

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

14 การจัดท้าแนวเขตป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง เพ่ือป้องกันไฟป่า บริเวณสวนรุกขชาติบ้าน
ถ้้าและป่าชุมชนในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สามารถป้องกันไฟป่าได้
และอนุรักษ์ป่าได้มากข้ึน 
ร้อยละ 50

สามารถป้องกันไฟป่าได้
และอนุรักษ์ป่าได้

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

15 พัฒนาองค์กรประชาชนเพ่ือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดการบริหารจัดการ
ธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

16 อบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม เพ่ืออบรมให้ความรู้การ
ป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้ามี
การบริหารจัดการ
ธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

17 โครงการท้องถ่ิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถ่ินสร้างป่า รักษ์น้้า"

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กับชุมชน
และพ้ืนท่ีสาธารณะ

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่มา

18 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในชุมชน เพ่ือรณรงค์การใช้น้้าอย่าง
ประหยัด

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ท้าให้การใช้น้้ามีปริมาณ
ท่ีลดลง ร้อยละ 70

ท้าให้การใช้น้้ามีปริมาณ
ท่ีลดลง

กองสาธารณสุข ฯ 
ทต. บ้านถ้้า

19 โครงการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ เพ่ือปลูกป่าทดแทนในกรณีเข้า
ไปใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน

ทต.บ้านถ้้า

20 โครงการปลูกป่าทดแทน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กับชุมชน
และพ้ืนท่ีสาธารณะ

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ท้าให้ต้าบลบ้านถ้้ามีพ้ืนท่ี
ป่าเพ่ิมข้ึน

ทต.บ้านถ้้า

21 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในการอบแห้ง เช่น เน้ือ
 ปลา พืช ผัก กล้วยฯลฯ ช่วย
ให้เวลาในการตากแห้งเร็วข้ึน

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ช่วยให้เวลาในการตาก
แห้งเร็วข้ึน ร้อยละ 80

ท้าให้ช่วยให้เวลาในการ
ตากแห้งเร็วข้ึน

ทต.บ้านถ้้า

22 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากสมเด็จพระกนิษฐา
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000 สร้างความเข้าใจ และท้า
ให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ

สร้างความเข้าใจ และท้า
ให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ

ทต.บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 :  การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
 > แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ติดต้ังถังดับเพลิงเคมีประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันอัคคีภัยในเบ้ืองต้น หมู่ท่ี 1 - 12 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

ในหมู่บ้านมีถังดับเพลิง
เคมีไว้ใช้ในการป้องกัน
อัคคีภัย

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

2 จัดฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพ่ือให้นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปสามารถขับข่ีรถอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไป

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนและประชาชน
ได้รับความรู้มากข้ึน ร้อย
ละ 50

นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปสามารถขับข่ีรถ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

3 สายตรวจบูรณาการ อาทิ เช่น ต้ารวจ , 
ป้องกัน ฯลฯ,อปพร.,ชรบ.

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

4 โครงการรณรงค์ ง่วง - เมา ไม่ขับในช่วง
เทศกาลต่าง  ๆ

เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในช่วง
เทศกาล

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ้านวนผู้เสียชีวิตลด
น้อยลง

ประชาชนมีความปลอดภัย ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

5  โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ฯลฯ

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อปพร. ในพ้ืนท่ี เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

60,000 60,000 30,000 30,000 30,000   - จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

6 อบรมกฎหมายจราจรเพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายจราจร

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจราจรแก่ประชาชน

จัดอบรมกฎหมายจราจร 
จ้านวน 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้กฎ
จราจรเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนมีความรู้กฎ
จราจรเพ่ิมมากข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

7 ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเฝ้าระวังอัคคีภัย

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  อปพร.มีศักยภาพมาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 50

ท้าให้ อปพร.มีความ
พร้อมและเป็นก้าลังส้าคัญ
ในการช่วยเหลือ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

8 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้นในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

9 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป

เพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้นในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป

นักเรียนในสถานศึกษา
เขตเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมาก
ข้ึน ร้อยละ 50

นักเรียนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

10 พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจ เพ่ือให้พนักงานเทศกิจสามารถ
มีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ในการช่วยเหลือและอ้านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนด้าน
การรักษาความสงบและความ
ม่ันคง

พนักงานเทศกิจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  พนักงานเทศกิจมี
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากย่ิงข้ึน ร้อย
ละ 50

พนักงานเทศกิจสามารถมี
ความรู้ทักษะ
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือและอ้านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนด้านการรักษา
ความสงบและความม่ันคง
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

11 ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การจราจรมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนได้ ร้อยละ 50

ท้าให้ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

12 โครงการชุมชนปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

13 โครงการตู้เขียว เพ่ือตรวจตราความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

14 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ้า
ต้าบลพร้อมท้ังจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์กู้
ชีพกู้ภัย

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยแก่
ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน
ได้อย่างทันท่วงที

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

15 ฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ท่ีรับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยแก่
ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน
ได้อย่างทันท่วงที

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  บุคลากรมีศักยภาพใน
การปฎิบัติงานมากข้ึน 
ร้อยละ 50

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

16 จัดระบบการแพทย์ และการสาธารณสุข
ฉุกเฉินให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยแก่
ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน
ได้อย่างทันท่วงที

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

17 จัดท้าข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและแผนท่ีเส่ียงภัย
ตามสภาพพ้ืนท่ีเส่ียงภัยให้ครอบคลุมถึงระดับ
ครัวเรือน

เพ่ือเป็นการป้องกันสาธารณะ
ภัยเบ้ืองต้น

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

         20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ใช้ในการปฎิบัติหน้าท่ี
ประชาชนมีความปลอดภัย

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

18 จัดหาเคร่ืองนุ่ง - ห่มกันหนาวเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นการป้องกันภัยหนาว
เบ้ืองต้น

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

       100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ้านวนประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ

เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า
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 งบประมาณและที่มา

19 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการใช้
อุปกรณ์ป้องกันสาธารภัยต่างๆ

เพ่ือให้ประชาชนในเขต 
เทศบาลรู้เท่าทันด้านการ
ป้องกันสาธารณภัยเบ้ืองต้น

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

20 จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุ/ศูนย์ภัยพิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุ 1 
แห่ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
มากย่ิงข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

21 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนท่ีส้ารวจ
โดยหน่วยงานภาครัฐ

ประฃาชนในพ้ืนท่ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการและ
ได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในด้านต่างๆ

ประชาชนท่ีใช้บริการและ
ได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในด้านต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข ท่ีก้าหนดไว้ใน
ระเบียบ ฯ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

22 ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเป้นค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้านถ้้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
ถ่วงที

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้าน
ถ้้ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

23 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้านถ้้า

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000  สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
ถ่วงที

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้าน
ถ้้ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า
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24 จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นแกนน้าและ
ก้าลังหลักในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้านถ้้า

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จ้านวนประชาชนท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นแกนน้า

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต้าบลบ้าน
ถ้้ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

25 พัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ของพนักงาน

พนักงานฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

50,000 50,000 50,000  พนักงานฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบมี
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากย่ิงข้ึน ร้อย
ละ 70

 พนักงานฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบมี
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากย่ิงข้ึน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

26 ติดต้ังสัญญาณเตือนภัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การจราจรบนท้องถนนและ
สร้างความอุ่นใจให้แก่นักเรียน
 ผู้ปกครองและคณะครู

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การจราจรมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนได้ ร้อยละ 50

ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การจราจรมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

27 จัดหาและติดต้ังกล้อง  CCTV เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวังป้องกันภัยต่าง ๆ 
อาชญากรรม และเก็บ
หลักฐานบ่งช้ีผู้กระท้าความผิด
ในชุมชน

บูรณาการร่วมมือกับ
สถานีต้ารวจภูธรดอกค้าใต้

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช. มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
 ท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

28 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบบรรจุน้้า รถยนต์ 
ดับเพลิง

เพ่ือเป็นการป้องกันสาธารณะ
ภัยเบ้ืองต้น

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อน

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

29 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีของ ทต.บ้านถ้้า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ร้อยละ 60

เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 :  การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 สนับสนุนงบประมาณท่ีท้าการปกครองจังหวัด
พะเยา (ศตส.จ.พย.) เพ่ือด้าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี

จ้านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ
ของเจ้าหน้าต้ารวจและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

(ศตส.จ.พย.)/ ฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทต. 

บ้านถ้้า

2 สนับสนุนงบประมาณ ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้  (ศพส.อ.ดอกค้าใต้)  เพ่ือ
ด้าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพ่ือสนับงบประมาณในการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี

จ้านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพ
สินมากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ
ของเจ้าหน้าต้ารวจและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 (ศพส.อ.ดอกค้าใต้)/
 ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

3 หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน เพ่ือด้ารงสภาพหมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าจ้านวน  12
  หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ต้าบลบ้านถ้้าปลอดยา
เสพติดมากข้ึน ร้อยละ 50

ต้าบลบ้านถ้้าปลอดยา
เสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้าจ้านวน  12
  หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ต้าบลบ้านถ้้าปลอดยา
เสพติดมากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนมีความเข้าใจถึง
โทษของยาเสพติดและไม่
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

5 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดและ
โทษของยาเสพติด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติดมากข้ึน 
ร้อยละ 50

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(โครงการ 25 ตาสัปปะรด)

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด

พ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 คตส.จ.พย./สภ.
ดอกค้าใต้/ ฝ่าย

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทต. 

บ้านถ้้า

7 ออกตรวจตราสอดส่องดูแล กลุ่มเยาวชน 
วัยรุ่น ท่ีม่ัวสุมยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติดและช่วยสอดส่องกลุ่ม
เยาวชนท่ีลักลอบม่ัวสุมยาเสพ
ติดในชุมชน

พ้ืนท่ีหมู่ 1-12 ในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

8 ส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและ
เฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

เพ่ือก้าหนดมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังยาเสพติด

ในต้าบลบ้านถ้้าท้ัง  12  
หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ต้าบลบ้านถ้้าปลอดยา
เสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

9 จัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

จ้านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน ร้อยละ
 50

ต้าบลบ้านถ้้าปลอดยา
เสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

10 แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต้าบลปลอดยา
เสพติดมากข้ึน ร้อยละ 50

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลต้าบลปลอดยา
เสพติด

 สภ.ดอกค้าใต้/ 
ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

11 บ้าบัดสารเสพติดและสุราด้วยกระบวนการมี
ส่วนของชุมชน

เพ่ือพัฒนารูปแบบการบ้าบัดผู้
มีปัญหาการเสพติดและสุรา
โดยมี รพ.สต. ต้าบลเป็นแกน
หลักเช่ือมประสานการ
ด้าเนินงานในชุมชน

ผู้เสพสารเสพติด 23 คน 
และผู้ด่ืมสุราหรือติดสุรา
เร้ือรัง ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดกลุ่มเสพ / กลุ่มผู้ติด
สุรารายใหม่และเกิด
ความรู้ทางวิชาการและ
นวัตกรรมทางการบ้าบัด
ฟ้ืนผู้เสพยาบ้าและติดสุรา

ลดกลุ่มเสพ / กลุ่มผู้ติด
สุรารายใหม่และเกิด
ความรู้ทางวิชาการและ
นวัตกรรมทางการบ้าบัด
ฟ้ืนผู้เสพยาบ้าและติดสุรา

รพ.สต.ต้าบลบ้านถ้้า
 /กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม ทต.
 บ้านถ้้า

12 ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านถ้้าป้องกัน
ยาเสพติด

เพ่ือให้เด็กๆได้รับรู้เก่ียวกับ
โทษและผลกระทบของยาเสพ
ติด

เด็กและเยาวชนต้าบล
บ้านถ้้า

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ท้าให้เด็กและเยาวชนได้รู้
ถึงโทษและผลกระทบ
ของยาเสพติดมากข้ึน 
ร้อยละ 50

ท้าให้เด็กและเยาวชนได้รู้
ถึงโทษและผลกระทบ
ของยาเสพติด

ส้านักปลัด/งาน
พัฒนาชุมชน ทต.

บ้านถ้้า

13 ส่งเสริมการบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน
การบ้าบัด

เพ่ือส่งเสริมการบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ้าบัด

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ต้าบลบ้านถ้้า

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ต้าบลบ้านถ้้ามีจ้านวน
ลดลง

ท้าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
 ต้าบลบ้านถ้้ามีจ้านวน
ลดลง

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 ทต. บ้านถ้้า

14 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า

เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ในพ้ืนท่ี ทต.บ้านถ้้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถลดปัญหาหมอก
ควันและป้องกันไฟป่าได้ 
ร้อยละ 50

สามารถลดปัญหาหมอก
ควันและป้องกันไฟป่าได้

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 :  การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 การเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามท่ี กกต. ก้าหนด ฯลฯ

เพ่ือให้ประชาชนมีองค์
ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยการเมือง
การลือกต้ัง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

       500,000        100,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  จ้านวนของผู้มาใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ัง

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย การเมือง 
การเลือกต้ัง

 ทต.บ้านถ้้า

2 จัดต้ังคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน เพ่ือให้มีองค์กรไกล่
เกล่ียข้อพิพาทต่างๆใน
ชุมชุน

ผู้น้าได้รับการคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการไกล่
เกล่ียข้อพิพาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมไกล่เกล่ีย
สามารถด้าเนินการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทในข้ันต้นได้

คณะกรรมไกล่เกล่ีย
สามารถด้าเนินการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทในข้ันต้นได้

นิติการ ทต.บ้านถ้้า

3 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎหมายการ
เลือกต้ังสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายการเลือกต้ัง
เบ้ืองต้น

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ประชาชนมีความรู้
กฎหมายเบ้ืองต้นมากข้ึน 
ร้อยละ 40

ประชาชนมีความรู้
กฎหมายเบ้ืองต้นส้าหรับ
ประชาชน

นิติการ ทต.บ้านถ้้า

4 อบรมให้ความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายน่ารู้เบ้ืองต้น

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมีความรู้
กฎหมายเบ้ืองต้นมากข้ึน 
ร้อยละ 40

ประชาชนมีความรู้
กฎหมายเบ้ืองต้นส้าหรับ
ประชาชน

นิติการ ทต.บ้านถ้้า

5 อบรมปลูกจิตส้านึกทางการเมืองแก่ผู้น้า
ชุมชน/ท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างจิตส้านึกทาง
การเมืองและให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายเลือกต้ัง

ประชาชนในต้าบลท้ัง  
12  หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ผู้น้าเกิดจิตส้านึกท่ีดี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

ผู้น้าชุมชน/ท้องถ่ินมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายเลือกต้ัง

งานนิติการ/งานการ
เจ้าหน้าท่ี ทต. บ้าน

ถ้้า

6 จัดอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ้า

เพ่ือให้การบริหารงาน
ถูกต้องตามหลักธรรม
มาภิบาล

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ้า
 เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

50,000 50,000 50,000  คณะผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ้า
 รู้หลักในการบริหารงาน
ท่ีถูกต้อง

 ท้าให้คณะผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ้า รู้หลักใน
การบริหารงานท่ีถูกต้อง

นิติการ ทต.บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

7 ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้น้าใน
หมู่บ้าน/ท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น้าหมู่บ้าน/ท้องถ่ิน
เพ่ิมขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพ

ผู้น้าในหมู่บ้าน / ผู้น้า
ท้องถ่ิน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ผู้น้าในชุมชนมีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 50

ผู้น้าในหมู่บ้าน/ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการระดับชุมชน

งานธุรการ  ทต. 
บ้านถ้้า

8 อบรมให้ความรู้ประชาชน เยาวชนเร่ืองหลัก
การเมืองการปกครอง

เพ่ือให้ประชาชน 
เยาวชนมีความเข้าใจใน
ด้านกฎหมาย

ประชาชน เยาวชนใน
ต้าบลท้ัง 12 หมู่

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนมีความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง
มากข้ึน ร้อยละ 40

ประชาชน เยาวชนมีความ
เข้าใจในด้านการเมือง
การปกครองมากข้ึน

งานนิติการ ทต.บ้าน
ถ้้า

9 ฝึกอบรมเก่ียวกับประชาธิปไตยการเมืองการ
เลือกต้ัง

เพ่ือให้ประชาชนมีองค์
ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยการเมือง
การเลือกต้ัง

จัดฝึกอบรม  1  คร้ัง          30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ประชาชนมีความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง
มากข้ึน ร้อยละ 40

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย การเมือง 
การเลือกต้ัง

งานนิติการ ทต.บ้าน
ถ้้า

10 พัฒนาระบบบริการงานทะเบียนราษฎร เพ่ือให้การบริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร์มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ประชาชนในเขตเทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานทะเบียนราษฎร์
 ทต.บ้านถ้้า

11 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฏร์ (คู่มือประชาชน)

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เก่ียวกับงานทะเบียน
ราษฏร์

ประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียน

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างท่ัวถึง

งานทะเบียนราษฎร์
 ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

12 สัมมนาเพ่ิมพูนความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาท่ี
สอดคล้องบริบทชุมชน เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลภาคประชาชนและประกวดหมู่บ้านดีเด่น
ตามหลัก   ธรรมาภิบาล

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
ตรวจสอบ ประเมินผล
การด้าเนินกิจการ
ท้องถ่ิน และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ในภาค
ส่วนประชาชนและชุมชน

 กิจกรรมอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
กิจกรรมการประกวด
หมู่บ้านตามหลักธรรมาภิ
บาลในภาคประชาชน
และชุมชน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

กิจการท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีและ
สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านต้าบลอย่าง
เหมาะสมกับบริบทชุมชน

งานธุรการ  ทต. 
บ้านถ้้า

13 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการบริการประชาชนตามหลัก 5 ส

เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สถานท่ีปฏิบัติราชการ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การบริการประชาชน

ฝึกอบรม ทบทวน 
บุคลากร พัฒนาสถานท่ี
ให้บริการ/ ทต. บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

 ทต.บ้านถ้้า

14 โครงการวันเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
เทศบาลและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
วางแผนและบริหาร
จัดการเทศบาล

 วันท่ี 24 เมษายน ของ
ทุกปี

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

กิจการท้องถ่ินมีความ
โปร่งใส ปชช.เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 
เสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  ฯลฯ

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ้้า

15 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือเป็นการน้อมร้าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ ร.5

 วันท่ี 18 มีนาคม ของ
ทุกปี

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000 มีการร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ ร.5 มาก
ย่ิงข้ึน

ท้าให้ร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ ร.5 มาก
ย่ิงข้ึน

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

16 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน

เพ่ือสร้างจิตส้านึก 
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ัน

คณะผู้บริหาร/สท.
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 คณะผู้บริหาร/สท.
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านถ้้า
เกิดจิตส้านึกท่ีดี การ
ท้างานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ในองค์กรไม่มีการทุจริต
คอรัปช่ัน คณะผู้บริการ 
สท. และพนักงานมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพในการ
บริการ ปชช.

งานนิติการ ทต.บ้าน
ถ้้า

17 จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

 เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 51

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

18 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือฝึกอบรมและสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีประสิทธิภาพน
การท้างานมากข้ึน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีประสิทธิภาพน
การท้างานมากข้ึน

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       400,000        400,000        400,000        400,000        400,000 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีประสิทธิภาพน
การท้างานมากข้ึน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีประสิทธิภาพน
การท้างานมากข้ึน

ทต.บ้านถ้้า

20 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาเด็กนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรทางการศึกษา 
จ้านวน  24  คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพมากข้ึน ร้อยละ 
50

บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพในการพัฒนา
เด็กนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา / 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

21 สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการบริการ
ประชาชน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000  บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพมากข้ึน ร้อยละ 
50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้า

กองการศึกษา     
ทต. บ้านถ้้า

22 ส่งตัวพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือ
ฝึกอบรม และเพ่ิมพูนความรู้ ฯลฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายและสร้างขวัญ
และก้าลังใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
 /พนักงานเทศบาล/และ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
 /พนักงานเทศบาล/และ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านถ้้า 
มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ทต.บ้านถ้้า

23 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ้า พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกจ้างของ
เทศบาล

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
 มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ประชาชนได้รับการ
ให้บริการเป็นอย่างดี

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ทต.บ้านถ้้า

24 อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ
กิจการสภาเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศัยภาพ
สมาชิกสภา เลขาสภา
รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานกิจการสภา
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
ประชุมสภา

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เลขาสภาและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

         50,000          50,000        100,000        100,000        100,000 สมาชิกสภา เลขาสภาและ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ การ
ประชุมสภามากย่ิงข้ึน

สมาชิกสภา เลขาสภาและ
เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ การ
ประชุมสภามากย่ิงข้ึน

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

25 พัฒนาการจัดเก็บรายได้และกิจการพาณิชย์ เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึน
เพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ในการพัฒนาท้องถ่ินสูงข้ึน

งานจัดเก็บรายได้ 
ทต. บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

26 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึน
เพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  มีประสิทธิภาพในการ
ท้างานมากย่ิงข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ในการพัฒนาท้องถ่ินสูงข้ึน

งานจัดเก็บรายได้ 
ทต. บ้านถ้้า

27 ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีรับช้าระภาษี เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึน
เพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ในการพัฒนาท้องถ่ินสูงข้ึน

งานจัดเก็บรายได้ 
ทต. บ้านถ้้า

28 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึน
เพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าสามารถ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ในการพัฒนาท้องถ่ินสูงข้ึน

งานจัดเก็บรายได้ 
ทต. บ้านถ้้า

29 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถ่ินแห่งชาติ

เพ่ือการวิเคราะห์และ
วางแผนการประมวลผล
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน

 วิเคราะห์และวาง
แผนการประมวลผล
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  มีประสิทธิภาพในการ
ท้างานมากย่ิงข้ึน ร้อยละ
 50

 บุคคลากรสามารถ
วิเคราะห์และวาง
แผนการประมวลผล
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ินได้

 ทต.บ้านถ้้า

30 พัฒนาระบบงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการบริการ
ประชาชน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้า

กองคลัง
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

31 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ระดับ
ต้นส้าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
ประชาชน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการบริการ
ประชาชน

ประชาชน พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาล

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
 มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทต.บ้าน

ถ้้า

32 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล สถิติและศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
การเก็บข้อมูลสถิติและ
การให้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ

ฝึกอบรม จัดหาอุปกรณ์ท่ี
จ้าเป็นพัฒนาสถานท่ี  
ทต. บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ระบบข้อมูลสถิติและการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการมี
ประสิทธิภาพ น้ามาใช้
งานได้เหมาะสม รวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งาน

ธุรการ   ทต. บ้านถ้้า

33 ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานราชการ
และการบริการ
ประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

ปรับปรุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส้านักงาน
และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ   ทต. บ้านถ้้า

         40,000          40,000          50,000          50,000          50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทต. 

บ้านถ้้า

34 จัดหาและติดต้ังโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบการบริหารจัดการ
เอกสารของส้านักงาน

เพ่ือให้มีระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส้าหรับการรับ-ส่ง
หนังสือ การติดตาม
หนังสือ และการสืบค้น
หนังสือ ท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในองค์กร

จนท. เทศบาลสามารถลง
รับหนังสือ ติดตามหนังสือ
 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์กร

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทต. 

บ้านถ้้า

35 เยาวชนอาสาพัฒนาไอที เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เยาวชน ประชาชนต้าบล
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000 เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศมากข้ึน

เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศมากข้ึน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทต.บ้าน

ถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

36 ปรับปรุงระบบบริการฟรีไวไฟอินเตอร์เน็ต ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
ได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ท่ัวถึง

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
ได้รับข่าวสารเพ่ิมเติม 
มากข้ึน ร้อยละ 50

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้าได้
ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทต.บ้าน

ถ้้า

37 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการบริการ
 ประชาชน

พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
 มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานนิติ

การ

38 จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการบริการ
 ประชาชน

พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล          75,000          75,000          80,000          80,000          80,000 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
 มีศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน ร้อยละ
 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

39 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-office)

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารและการ
สืบค้นเอกสารได้อย่าง
เป็นระบบ ป้องกันการ
สูญหายของเอกสารทาง
ราชการ

ระบบงานธุรการ ทต.
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ป้องกันการสูญหายของ
เอกสารทางราชการ
ได้มากข้ึน

ท้าให้ระบบการจัดเก็บ
เอกสารมีความปลอดภัย 
สะดวกและรวดเร็วต่อ
การสืบค้น

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ้้า

40 พัฒนางานระบบธุรการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
เอกสารงานธุรการให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย 
เป็นระบบท้าให้สะดวก
รวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูลและมีความ
ต่อเน่ือง

ระบบงานธุรการ ทต.
บ้านถ้้า

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ป้องกันการสูญหายของ
เอกสารทางราชการ
ได้มากข้ึน

ท้าให้การจัดเก็บข้อมูล
เอกสารงานธุรการมีความ
ถูกต้อง ทันสมัย เป็น
ระบบท้าให้สะดวกรวดเร็ว
ในการค้นหาข้อมูลและมี
ความต่อเน่ือง

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

41 จัดซ้ือระบบรับส่งเอกสารสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและลด
ค่าใช้จ่ายในการรับส่ง
เอกสารโดยการใช้งาน
ระบบส้านักงานอัตโนมัติ
 (e-office)

ระบบงานธุรการ ทต.
บ้านถ้้า

       200,000        100,000        100,000        100,000        100,000 สะดวก รวดเร็วต่อการ 
รับ-ส่ง เอกสาร

สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและลด
ค่าใช้จ่ายในการรับส่ง
เอกสารโดยการใช้งาน
ระบบส้านักงานอัตโนมัติ 
(e-office)

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ้้า

42 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามแบบ
การ “ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”(LPA)

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการให้แก่บุคลากร
ของเทศบาล

ทต.บ้านถ้้า             5,000             5,000             5,000             5,000             5,000 เพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้อย่าง
ละเอียดชัดเจนมาข้ึน

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
งานท่ีตนเองรับผิดชอบได้
อย่างละเอียดชัดเจนมาข้ึน

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

43 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
จัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้เหมาะสม
ชัดเจนเข้าใจงาย

ทต.บ้านถ้้า          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมีความ
เหมาะสมชัดเจนเข้าใจง่าย

ท้าให้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมีความ
เหมาะสมชัดเจนเข้าใจง่าย

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

44 อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ือการบริการท่ี
ย่ังยืน

เพ่ือให้การบริการของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ทต.บ้านถ้้า          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 การบริหารจัดการภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ 
มากขึ นร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ ้า

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ทต. บ้านถ ้า

45 กิจกรรม 5 ส ส้านักปลัดเทศบาลแบบมีส่วน
ร่วม

เพ่ือให้สถานท่ีท้างาน
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
น่าท้างานและมีพ้ืนท่ีใช้
งานมากข้ึนและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมี
สุขภาพดีท้ังร่างกายและ
จิตใจ

ส้านักปลัดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 สถานท่ีท้างานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่า
ท้างานและมีพ้ืนท่ีใช้งาน
มากข้ึนและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ

ท้าให้สถานท่ีท้างานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่า
ท้างานและมีพ้ืนท่ีใช้งาน
มากข้ึนและเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ

ฝ่ายธุรการ ส้านัก
ปลัด ทต.บ้านถ ้า



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

46 พัฒนาระบบการบริหารราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารราชการ

เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า             3,000             3,000          10,000          10,000          10,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทต.บ้านถ้้า

47 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       150,000        150,000        200,000        200,000        200,000  บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีศักยภาพในการ
ท้างานมากย่ิงข้ึน

 ท้าให้บุคลากรเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
ในการท้างานมากย่ิงข้ึน

งานการเจ้าหน้าท่ี/
ส้านักปลัด

48 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านวิถีชีวิต         
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีศักยภาพในการ
ท้างานมากย่ิงข้ึน

 ท้าให้บุคลากรเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
ในการท้างานและมีความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน

งานการเจ้าหน้าท่ี/
ส้านักปลัด

49 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากร 
สังกัดเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  บุคลากรเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้ามีจิตส้านึกท่ีดีข้ึน

 ท้าให้บุคลากรเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีจิตส้านึกท่ี
ดีข้ึน

งานการเจ้าหน้าท่ี/
ส้านักปลัด

50 พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงาน เทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้ามีศักยภาพมากข้ึน 
ร้อยละ 80

 ท้าให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้ามีศักยภาพ
มากข้ึน

ส้านักปลัด/งาน
ธุรการ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

51 อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่นายทะเบียน
 ผู้รับแจ้งและเครือข่ายอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนราษฎรประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่าย
อาสาสมัครฝ่ายทะเบียน
ราษฎรประจ้าหมู่บ้าน
ในการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรให้มี
ความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

นายทะเบียนผู้รับแจ้งและ
เครือข่ายอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนประจ้าหมู่บ้าน 
ต้าบลบ้านถ้้า จ้านวน 36
 คน

         15,000  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
สามารถปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือนายทะเบียน
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
สามารถน้าความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมไปเผยแพร่
หรือแนะน้าต่อชาวบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง

งานทะเบียนราษฎร

52 ฝึกทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร เพ่ือฝึกทบทวนความรู้
เก่ียวกับงานทะเบียน
ราษฎรให้แก่นาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งและ
เครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎร

 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
จ้านวน 36 คน

         15,000          15,000          15,000          15,000  นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎรมี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎรและ
สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย

 นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
และเครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
สามารถน้าความรู้ท่ีได้รับ
จากการอบรมไปเผยแพร่
หรือแนะน้าต่อชาวบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง

งานทะเบียนราษฎร

53 ส้านักทะเบียนท้องถ่ิน/อ้าเภอเคล่ือนท่ีแบบ
บูรณาการ

เพ่ือออกให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจ้าตัว
ประชาชนนอกสถานท่ี 
เพ่ืออ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนท่ีไม่
สะดวกเดินทางไปติดต่อ
ราชการ

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
จ้านวน 12 หมู่บ้าน

         10,000          10,000          10,000          10,000  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
แบบเคล่ือนท่ี

 ประชาชนได้รับการ
อ้านวยความสะดวกใน
การให้บริการมากย่ิงข้ึน
ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปติดต่องานราชการ

งานทะเบียนราษฎร
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

54 เผยแพร่ความรู้กฏหมายงานทะเบียนราษฎร เพ่ือเผยแพร่ความรู้
กฏหมายเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร

 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกฏหมายงาน
ทะเบียนราษฎร จ้านวน 
13 ป้าย

         13,000          13,000          13,000          13,000  ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎรมากย่ิงข้ึน

 ประชาชนสามารถน้า
ความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถรักษาสิทิท่ีตนพึง
ได้รับตามกฎหมาย

งานทะเบียนราษฎร

55 ส้านักทะเบียนท้องถ่ินพบประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาและ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานทะเบียน
ราษฎรให้แก่ประชาชน

 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
จ้านวน 12 หมู่บ้าน

         20,000          20,000          20,000  ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎรมากย่ิงข้ึน

 ท้าให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชน

งานทะเบียนราษฎร

56 ค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ส้าหรับงานทะเบียนราษฎร

เพ่ือบ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ส้าหรับ
งานทะเบียนราษฎรให้
มีประสิทธิภาพและใช้
งานได้ดีตลอดเวลาท่ี
ให้บริการประชาชน

 ระบบบริการงาน
ทะเบียนราษฎร

         85,000          85,000          85,000          85,000          85,000  ระบบบริการงาน
ทะเบียนราษฎรสามารถ
ใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ

 ประชาชนได้รับการ
อ้านวยความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ

งานทะเบียนราษฎร

57 ค่าจัดซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆส้าหรับงาน
ทะเบียนราษฎร์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร

 วัสดุแบบพิมพ์ส้าหรับ
งานทะเบียนราษฎร

         10,000          10,000          10,000  จ้านวนวัสดุแบบพิมพ์
ส้าหรับงานทะเบียน
ราษฎรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

 มีวัสดุเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
 ประชาชนได้รับประโยชน์

งานทะเบียนราษฎร

58 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการจัดท้าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท้าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-laas)

 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  การจัดท้าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-laas) มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

 ท้าให้การจัดท้าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท.(e-laas) มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ส้านักปลัด/ฝ่าย
ธุรการ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

59 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.ให้แก่
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการและ
พนักงานของ อปท.  เช่น การจัดเก็บรายได้ 
การจัดท้าแผนท่ีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ
 และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) เป็นต้น

เพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ข้าราชการ
และพนักงานของ อปท. 
 เช่น การจัดเก็บรายได้ 
การจัดท้าแผนท่ีภาษี 
การเงินการคลัง การ
พัสดุ และการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(e-laas) เป็นต้น

 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000        500,000        500,000        500,000        500,000  ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า มี
ความรู้มากข้ึนร้อยละ 80

 ท้าให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า 
ได้รับความรู้มากข้ึน

ส้านักปลัด/คลัง

60 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการจัดท้าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า (ต่อเน่ือง)

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ของเทศบาลต้าบลบ้าน
ถ้้า โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและ
รวดเร็ว

 พนักงานเทศบาลต้าบล
บ้านถ้้า

         50,000          50,000        500,000        500,000        500,000  ระบบการจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ร้อยละ 70

 ท้าให้มีระบบการจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

กองคลัง

61 อบรมให้ความรู้ เยาวชนเร่ืองหลักการเมือง
การปกครอง

เพ่ืออบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการเมืองการ
ปกครอง

เยาวชน ประชาชนต้าบล
บ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ในเร่ืองการเมือง
การปกครองมากข้ึน ร้อย
ละ 80

 เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ในเร่ืองการเมือง
การปกครองมากข้ึน

ส้านักปลัด/งานนิติ
การ

62 อบรมให้ความรู้การด้าเนินการทางวินัย
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เพ่ืออบรมให้ความการ
ด้าเนินการทางวินัย
ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน

ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า มี
ความรู้การทางวินัยมากข้ึน

 ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า มี
ความรู้การทางวินัยมากข้ึน

ส้านักปลัด/งานนิติ
การ
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

63 โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิด

 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า        150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  สามารถป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าได้มาก
ข้ึน

 สามารถป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าได้มาก
ข้ึน

ส้านักปลัด/งาน
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

64 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
 กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

 เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า             5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  สามารถใช้ร่วมงาน
กิจกรรมต่างๆ

 สามารถใช้ร่วมงาน
กิจกรรมต่างๆ

ส้านักปลัด

65 โครงการเช่ารถยนต์ส้าหรับใช้ในราชการของ
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเช่ารถยนต์ส้าหรับใช้
ในราชการ

 รถยนต์ จ้านวน 1 คัน     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  สามารถอ้านวยความ
สะดวกในการรับ - ส่ง 
เอกสารได้มากข้ึน

 สามารถอ้านวยความ
สะดวกในการรับ - ส่ง 
เอกสารได้

ส้านักปลัด

66 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
 ต่างๆ ส้าหรับใช้งานในส้านักงานเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเช่าคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ต่างๆ ส้าหรับใช้
ส้านักงาน

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 ครุภัณฑ์ ต่างๆ

       300,000        300,000        500,000        500,000        500,000  สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

 สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 :  การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานเคหะและชุมชน
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(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ส้ารวจตรวจสอบและจัดท้าแนวเขตการ
ปกครองต้าบลให้ถูกต้อง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

2 วางแผนและจัดท้าผังเมืองรวมและการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลผังเมือง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

3 ส้ารวจจัดท้าหลักเขตแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ เพ่ือจัดท้าหลักแสดงแนวเขตป่า
ไม้ในภูมิประเทศจริงให้
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนท่ัว
พ้ืนท่ี

 ด้าเนินการฝังหลักแสดง
แนวเขตป่าไม้ในภูมิ
ประเทศจริงให้สังเกตเห็น
ได้อย่างชัดเจนท่ีติดกับ
เขตป่าไม้

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

มีหลักแสดงเขตป่าไม้ใน
ภูมิประเทศจริงอย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมพ้ืนท่ี

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

4 ประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

 ปรับปรุง วางระบบ/ฝึก
ทบทวนการใช้งาน  ทต. 
บ้านถ้้า

         50,000        100,000        100,000        100,000        100,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้า

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

5 รังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เพ่ือจัดท้าหลักแสดงแนวรังวัด
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ให้
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

 ด้าเนินการจัดท้าหลัก
แสดงแนวรังวัดท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน
ร้อยละ 50

มีหลักแสดงแนวรังวัด
ท่ีดินสาธารณประโยชน์
ให้สังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจน

กองช่าง ทต.บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

6 บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ เพ่ือบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินทางราชการ

จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  ทต. บ้านถ้้า

       700,000        700,000        700,000        700,000        700,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

7 เช่าทรัพย์สินท่ีดิน (วัดร้าง) ต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือใช้เช่าเป็นสถานท่ี ศูนย์
ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
ระดับชุมชน ต้าบลบ้านถ้้าเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเน้นความต่อเน่ือง
เช่ือมโยงเป็นวงจรชีวิตทุกช่วง
วัยต้ังแต่วัยเด็ก วัยพ่อแม่ และ
วัยปู่ ย่า ตา ยาย

ศูนย์ส่งเสริมและจัด
สวัสดิการสังคมระดับ
ชุมชน ต้าบลบ้านถ้้า 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด
พะเยา

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน ร้อยละ 
50

คนสามวัยในพ้ืนท่ี
เป้าหมายมีศูนย์กลางใน
การท้ากิจกรรมร่วมกันซ่ึง
จะน้าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว
และชุมชน

ส้านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 :  การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 จัดเวทีประชาคมประชาธิปไตยและการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี

เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีองค์
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย
และการบริหารจัดการท่ีดี

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
ประมาณ 300 คน

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารจัดการท่ีดี

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ทต.บ้านถ้้า

2 บูรณาการเครือข่ายองค์กรในชุมชนกับการ
จัดท้าแผนสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

เพ่ือบูรณาการแผนพัฒนาส่ีปี
กับภาคีเครือข่ายในชุมชนสู่
การปฏิบัติท่ีย่ังยืน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
ประมาณ 500 คน

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

เกิดการบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถ่ินกับภาคี
เครือข่ายในชุมชนสู่การ
ปฏิบัติท่ีย่ังยืนมากข้ึน

งานธุรการ ทต.บ้าน
ถ้้า

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท้าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการ
มีส่วนร่วมในการจัดเวที
ประชาคม รับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชน

ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า 
ประมาณ 500 คน

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเวที
ประชาคม

งานธุรการ ทต.บ้าน
ถ้้า

4 อบรมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมในการจัด
เวทีประชาคม

เพ่ือทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

สามารถรับรู้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง

งานธุรการ ทต.บ้าน
ถ้้า

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการระดับชุมชน

เพ่ือพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถ  การบริหาร
จัดการระดับชุมชนนอก
สถานท่ีจากประสบการณ์จริง

ผู้น้าชุมชน ผู้น้า
ประชาชนสมาชิกสภา

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 ผู้น้าชุมชน ผู้น้า
ประชาชนสมาชิกสภามี
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน

ผู้น้าชุมชน ผู้น้าประชาชน
สมาชิกสภาได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการระดับชุมชน

ส้านักปลัดเทศบาล/
ทต.บ้านถ้้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI)

 งบประมาณและที่มา

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ต้าบลบ้านถ้้า เพ่ือสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน ฯลฯ

เพ่ือสร้างความสามัคคีของคน
ในชุมชนและสร้างความเข้าใจ
 ทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

         60,000          40,000          40,000          40,000          40,000  ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า
เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ ร้อยละ 40

ประชาชนมีทัศนคติและ
จิตส้านึกท่ีท้าให้เกิดความ
สมานฉันท์และความ
สามัคคีในชุมชน

ส้านักปลัดเทศบาล/
ทต.บ้านถ้้า

7 ติดตามประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ทราบว่ามีการน้าแผน
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและผล
การปฏิบัติเป็นอย่างไร

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ร้อยละ 50

ท้าให้ทราบผลการ
ด้าเนินงานท้องถ่ินว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่
เพียงใด

งานธุรการ ทต.บ้าน
ถ้้า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 :  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 :  การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
บรรลุตามเป้าหมายและสร้าง
ขวัญและก้าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง / เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

       370,000        370,000        370,000        370,000        370,000  พนักงานจ้าง มีขวัญและ
ก้าลังใจในการท้างานมาก
ข้ึน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

2 สมทบค่าบ้ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

พนักงานเทศบาล   ทต.
บ้านถ้้า

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  การบริหารจัดการภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึนร้อยละ 50

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

3 เงินช่วยเหลือพิเศษค่าท้าศพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือ
พิเศษค่าท้าศพ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ้าและลูกจ้าง
ช่ัวคราวท่ีถึงแก่ความตาย

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  พนักงานได้รับสวัสดิการ
เพ่ิมมากข้ึน

 พนักงานได้รับสวัสดิการ
เพ่ิมมากข้ึน

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

4 สมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ (ก.บ.ท.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

พนักงานเทศบาล   ทต.
บ้านถ้้า

       900,000        900,000        900,000        900,000        900,000  พนักงาน มีขวัญและ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

5 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ้านาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการ ประชาชน

พนักงานเทศบาล   ทต.
บ้านถ้้า

       300,000        300,000        300,000        300,000        300,000  พนักงาน มีขวัญและ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ทุกส่วนงานสังกัด 
ทต.บ้านถ้้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการช้าระหน้ีเงินกู้ให้กับจังหวัดพะเยาตาม
โครงการแทรกแซงกระเทียม ปีการผลิต 
2550/2551

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

ประชาชนในเขตเทศบาล     1,500,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

7 โครงการช้าระหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

ประชาชนในเขตเทศบาล     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000  จ้านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด้าเนินงาน

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

8 สมทบงบประมาณช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการและการ
บริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน

ประชาชนในเขตเทศบาล          50,000          50,000        100,000        100,000        100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับ
บริการ

ปชช.มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจาก ทต.
บ้านถ้้าและเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ระบบให้บริการ
 ปชช.

ส้านักปลัด ทต.บ้าน
ถ้้า

9 สนับสนุนทุนการศึกษาให้ส้าหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ส้าหรับครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูเด็กในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านถ้้า

         55,000          55,000          55,000          55,000          55,000  ครูผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ
มากข้ึน ร้อยละ 50

ครูผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา / 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

ทต.บ้านถ้้า

10 การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ (เงินส้ารองจ่าย)

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยแก่
ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  จ้านวนของประชาชนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อน ได้รับการ
ช่วยเหลือจากเทศบาล

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ทต. บ้านถ้้า

11 สนับสนุนสมทบงบประมาณ กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน (สป.สช.)

เพ่ือให้มีกองทุนสวัสดิการของ
ชุมชน/กองทุนหลักประกัน
ประกันของชุมชน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชนต้าบลบ้าน
ถ้้า  จ้านวน 1 แห่ง

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพมีการบริหาร
จัดการท่ีดีข้ึน

มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพส้าหรับประชาชน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ

ท้องถ่ิน



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 งบประมาณและที่มา

12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

         20,000          20,000          20,000          20,000 พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง

พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง

ทต.บ้านถ้้า



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายป่าหนาม
เอ้ียง  1 หมู่ 11 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอก
ค้าใต้ เช่ือม หมู่ 9 ต้าบลคือเวียง อ้าเภอดอก
ค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 2,650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 795 ลบ.ม. (พิกัด 
จุดเร่ิมต้น x609265 
y2113141 จุดส้ินสุด 
x608318 y2113422)

1,000,000    1,000,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

2 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 
CONCRETE   สายป่าหนามเอ้ียง  1 หมู่ 11
 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือม หมู่ 9 
ต้าบลคือเวียง อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือการสัญจรของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 
ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 12,000 ตรม.  (พิกัด 
จุดเร่ิมต้น 610457E 
2113059N จุดส้ินสุด 
608000E 2113687N)

6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

3 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ถนนสายป่า
หนามเอ้ียง สาย 2 หมู่ 11 ต้าบลบ้านถ้้า 
อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือม หมู่ 6 ต้าบลดอนศรี
ชุม อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 2,800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (พิกัด 
จุดเร่ิมต้น x609961 
y2114048 จุดส้ินสุด 
x608230 y2114590)

1,000,000    1,000,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

        1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทนุ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

4 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว 
หมู่ 6 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
เช่ือมต่อ หมู่ 7 ต้าบลคือเวียง อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,942 เมตร

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

5 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายทุ่งมะพร้าว 
หมู่ 2 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
เช่ือมต่อ หมู่ 7 ต้าบลคือเวียง อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,942 เมตร

2,330,400    2,330,400    2,330,400    2,330,400    2,330,400    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

6 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 
CONCRETE สายทุ่งมะพร้าว หมู่ 2 ต าบล
บ้านถ  า อ าเภอดอกค าใต้ เช่ือมต่อ หมู่ 7 
ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู  
ASPHALTIC CONCRETE สาย
ทุ่งมะพร้าว

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,960 
ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 7,840 ตรม.  (พิกัด จุดเร่ิมต้น
 610457E 2113059N 
จุดส้ินสุด 608000E 
2113687N)

4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

7 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ถนนสายรองวิน
 หมู่ท่ี 11 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
เช่ือม หมู่ 6 ต้าบลดอนศรีชุม อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว
 3,050 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 915 ลบ.ม. (พิกัด  
จุดเร่ิมต้น x611555 
y211576  จุดส้ินสุด 
x609620 y2116924 )

633,000       633,000       633,000       633,000       633,000       ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

8 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE สายอุ้ยป้าน หมู่ 5 ต้าบลบ้านถ้้า
 อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือม หมู่ 4  ต้าบลสันโค้ง 
อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE สาย
อุ้ยป้าน หมู่ 5 ต้าบลบ้านถ้้า 
อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือม หมู่ 4  
ต้าบลสันโค้ง อ้าเภอดอกค้าใต้

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 2,450 เมตร (พิกัด จุดเร่ิมต้น
 x612589 y2117234 
จุดส้ินสุด x613558 
y2117054)

4,124,000    4,124,000    4,124,000    4,124,000    4,124,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

9 สร้างถนน CAPE SEAL สายบ้านถ้้าสันต้นเปา
 หมู่ 11 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือม
 หมู่ 9  ต้าบลคือเวียง อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือสร้างถนน CAPE SEAL 
สายบ้านถ้้าสันต้นเปา หมู่ 11 
ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ 
เช่ือม หมู่ 9  ต้าบลคือเวียง 
อ้าเภอดอกค้าใต้

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,850 เมตร

1,820,000    1,820,000    1,820,000    1,820,000    1,820,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

10 สร้างถนน CAPE SEAL สายห้วยฮุง หมู่ 4 
ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือมต่อ หมู่ 
1 ต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือสร้างถนน CAPE SEAL 
สายห้วยฮุง หมู่ 4 ต้าบลบ้านถ้้า
 อ้าเภอดอกค้าใต้ เช่ือมต่อ หมู่
 1 ต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอ
ดอกค้าใต้

ขนาดผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว
 1,700 เมตร

2,550,000    2,550,000    2,550,000    2,550,000    2,550,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 ต.บ้านถ้้า เช่ือม 
 หมู่ 5 ต.บ้านปิน เช่ือมหมู่ 1 ต.หนองหล่ม  
 อ.ดอกค้าใต้ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม.

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6
 ต.บ้านถ้้า เช่ือม หมู่ 5 ต.
บ้านปิน เช่ือมหมู่ 1 ต.หนอง
หล่ม อ.ดอกค้าใต้

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. 4,500,000    4,500,000    4,500,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

12 สร้างถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  
ด้วยแอสฟัสท์ติก สายเฝ้าระวังป่า(ด่าน) จาก
บ้านหนานฝน ต.บ้านถ้้า  - บ้านจ้าไก่ ต.สัน
โค้ง   อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY

สายเฝ้าระวังป่า (ด่าน)     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

13 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางหลวงเทศบาล (สันต้นศรี) 
พ้ืนท่ี ม. 3-7-10 ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  
จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE ทาง
หลวงเทศบาล (สันต้นศรี)

กว้าง  5 เมตร  ยาว 1,295 
เมตร

2,296,500    2,296,500    2,296,500    2,296,500    2,296,500    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

14 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางหลวงเทศบาล (อนามัยถ้้า
เหนือ - นายจ้านรร  ผดุงศร) พ้ืนท่ี ม. 2-3-7 
 ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE ทาง
หลวงเทศบาล (อนามัยถ้้าเหนือ
 - นายจ้านรร  ผดุงศร)

กว้าง  5 เมตร  ยาว 470 เมตร 835,000       835,000       835,000       835,000       835,000       ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

15 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางหลวงเทศบาล (กาดแลง
ซุปเปอร์ - วัดสุวรรณคูหา) พ้ืนท่ี ม. 1         
 ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE ทาง
หลวงเทศบาล (กาดแลง
ซุปเปอร์ - วัดสุวรรณคูหา)

กว้าง  5 เมตร  ยาว 525 เมตร 755,000       755,000       755,000       755,000       755,000       ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

16 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางหลวงเทศบาล (ทางข้ึนการ
ประปาเทศบาลฯ) พ้ืนท่ี ม.4  ต.บ้านถ้้า       
อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE ทาง
หลวงเทศบาล (ทางข้ึนการ
ประปาเทศบาลฯ)

กว้าง  5 เมตร  ยาว 2,175 
เมตร

7,050,000    7,050,000    7,050,000    7,050,000    7,050,000    ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

17 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 
CONCRETE สายโรงสูบบ่อบาดาล - 
ส้านักงานพลังงานห้วยแม่ผง หมู่ท่ี 4          
ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู  
ASPHALTIC CONCRETE สาย
โรงสูบบ่อบาดาล - ส้านักงาน
พลังงานห้วยแม่ผง หมู่ท่ี 4

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

    3,775,000     3,775,000     3,775,000     3,775,000     3,775,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

18 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีตถนนสายหมู่ท่ี 1,4,6,9    
ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต

กว้าง  5  เมตร  ยาว 1,095 
เมตร

    1,226,400     1,226,400     1,226,400     1,226,400     1,226,400 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

19 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีตสายหน้าบ้านนายอินสม - 
หน้าบ้านพ่อใบ หมู่ท่ี 6  ต.บ้านถ้้า             
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต

กว้าง  4  เมตร  ยาว  370  
เมตร

       414,400        414,400        414,400        414,400        414,400 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

20 ถนนลาดยางผิวจราจร  OVER RAY  สาย
กลุ่มชาวนา  หมู่ 6 - โรงเรียนบ้านถ้้าประชา
บ้ารุง ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต

กว้าง 4 เมตร ยาว 678 เมตร        678,000        678,000        678,000        678,000        678,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

21 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก สาย หมู่ท่ี   8,11,12  ต.บ้านถ้้า   
 อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต

กว้าง  4  เมตร ยาว  968  
เมตร

    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

22 ถนนลาดยางผิวจราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก บริเวณสวนรุกขชาติ ต.บ้านถ้้า       
 อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร OVER-RAY  ด้วยแอส
ฟัสท์ติก คอนกรีต

บริเวณสวนรุกขชาติต้าบลบ้าน
ถ้้า

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

23 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE สายโรงสูบบ่อบาดาล - 
ส้านักงานพลังงานห้วยแม่ผง หมู่ท่ี 4          
ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ความหนา 4 ซม. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

    4,016,000     4,016,000     4,016,000     4,016,000     4,016,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

24 ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก สายเหล่าเค็ด
แก้วหมู่ 11 ต้าบลบ้านถ้้า อ้าเภอดอกค้าใต้

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดย
ใช้หินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว
 1,560 เมตร

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

25 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 
CONCRETE สายเหล่าเค็ดแก้ว หมู่ท่ี 11     
ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ความหนา 4 ซม. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,940 เมตร

    3,775,000     3,775,000     3,775,000     3,775,000     3,775,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

26 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 
CONCRETE ทางสาธารณประโยชน์สายถ้้า
เหนือ หมู่ท่ี 1-3-4-8-9  ต.บ้านถ้้า             
 อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ขนาดผิวทางกว้าง  4  เมตร  
ยาว 1,950 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,800 ตาราง
เมตร

    4,370,000     4,370,000     4,370,000     4,370,000     4,370,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ27 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู  ASPHALTIC 

CONCRE ทางสาธารณประโยชน์สายประปา
เทศบาลฯ - สนง.พลังงาน พ้ืนท่ี ม.4   ต.
บ้านถ้้า   อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ขนาดผิวทางกว้าง  5  เมตร  
ยาว 2,175 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,875 
ตารางเมตร

    7,050,000     7,050,000     7,050,000     7,050,000     7,050,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ28 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 

CONCRETE ทางสาธารณประโยชน์สาย
ประปาเทศบาลฯ - บ้านดอน  พ้ืนท่ี ม.4 - 5 
  ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ขนาดผิวทางกว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,115 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,575 ตาราง
เมตร

    3,895,000     3,895,000     3,895,000     3,895,000     3,895,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

29 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางสาธารณประโยชน์สายศูนย์
พักพิงใจ พ้ืนท่ี ม.5  ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้ 
 จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ขนาดผิวทางกว้าง  4  เมตร  
ยาว 1,120 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,480 ตาราง
เมตร

    2,511,000     2,511,000     2,511,000     2,511,000     2,511,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

30 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู ASPHALTIC 
CONCRETE ทางสาธารณประโยชน์สายห้วย
ลึก พ้ืนท่ี ม.5 ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้          
  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE

ขนาดผิวทางกว้าง  5  เมตร  
ยาว 6,080 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 30,400 
ตารางเมตร

  39,440,000   39,440,000   39,440,000   39,440,000   39,440,000 ถนนมีสภาพท่ีดีข้ึน      
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลดอุบัติเหตุ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

31 ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการพัฒนาสวน
รุกขชาติบ้านถ้้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  หมู่ 9
 ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่งเสริมการพัฒนาสวนรุกขชาติ
บ้านถ้้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

สวนรุกขชาติต้าบลบ้านถ้้า ม.9   20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000 แหล่งท่องเท่ียวเกิดการ
พัฒนา ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกิดจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
ธรรมชาติ และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้

แหล่งท่องเท่ียวเกิด
การพัฒนา ประชาชน
ในพ้ืนท่ีเกิดจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์และ
หวงแหนธรรมชาติ 
และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน
และพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

32 ติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 1251  ต.บ้านถ  า อ.ดอกค าใต้  จ.
พะเยา

เพ่ือเพ่ิมความส่องสว่างในการ
สัญจรของประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด
เสาเหล็กก่ิงเด่ียว บริเวณหน้า
ป้ัม ปตท. หมู่ 6 ถึง บริเวณหน้า
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม 
ระยะทาง 1,365 เมตร

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ประชาชนต้าบลบ้าน
ถ้้าและต้าบล
ใกล้เคียงสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

33 ติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จากสามแยกบ้าน
ถ  า - บ้านจ าไก่  ต.สันโค้ง  อ.ดอกค าใต้  จ.
พะเยา

เพ่ือเพ่ิมความส่องสว่างในการ
สัญจรของประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด
เสาเหล็กก่ิงเด่ียว บริเวณหน้า
ป้ัม ปตท. หมู่ 6 ถึง บริเวณหน้า
โรงเรียนถ้้าปินวิทยาคม 
ระยะทาง 1,365 เมตร

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ประชาชนต้าบลบ้าน
ถ้้าและต้าบล
ใกล้เคียงสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

34 ขยายเขตไฟฟ้า ในเขตพื นท่ีต าบลบ้านถ  า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  ท้ัง 
12 หมู่บ้าน

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยท้ังชีวิต

และทรัพสิน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

35 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ในพื นท่ี
ต าบลบ้านถ  า

เพ่ือเป็นการระบายน้้าเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้ามากข้ึน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้ามากข้ึน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

36 ผันน  าจากเข่ือนแม่ผง ต.บ้านถ  า อ.ดอกค าใต้ 
จ.พะเยา

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้้าด้านอุปโภค
 - บริโภค และด้านการเกษตร

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้ามากข้ึน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้้ามากข้ึน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

37 ก่อสร้างฝายน  าล้น ล าห้วยฝาย(เข่ือนน้อย)  
พื นท่ีหมู่ 4 ต.บ้านถ  า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง 2 เมตร  ผนังข้างสูง
 3.5 เมตร กว้าง 7 เมตร

    4,678,000     4,678,000     4,678,000     4,678,000     4,678,000 สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

38 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าห้วยถ้้า หมู่ท่ี 6 ต.บ้านถ้้า 
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยถ้้า หมู่ท่ี 6 350,000       350,000       350,000       350,000       350,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

39 ก่อสร้างฝายก้ันน้้าห้วยถ้้า หมู่ท่ี 11   ต.บ้าน
ถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยถ้้า หมู่ท่ี 11 350,000       350,000       350,000       350,000       350,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

40 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ห้วยถ้้า (จุดท่ี 1) เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยถ้้า หมู่ท่ี 12 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

41 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ห้วยนกเค้า พ้ืนท่ี ม.11 
ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยนกเค้า หมู่ท่ี 12 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

42 ก่อสร้างท้านบกักเก็บน้้า คสล. ห้วยถ้้า ม.11
 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยถ้้า หมู่ท่ี 11 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

43 ก่อสร้างท้านบกักเก็บน้้า คสล. ห้วยนกเค้า 
ม.11 ต.บ้านถ้้า อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือกับเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตร บริเวณห้วยนกเค้า หมู่ท่ี 12 350,000       350,000       350,000       350,000       350,000       สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้

สามารถกักเก็บน้้าไว้
ใช้ส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้งได้

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

44 ขยายประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
ต้ังแต่โรงผลิตประปา - หมู่ 7 (เส้นตีนดอย)  
ต.บ้านถ้้า  อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
ที่

45 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านถ้้าสันทราย ม.5   ต.บ้านถ้้า    
อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน     2,479,000     2,479,000     2,479,000     2,479,000     2,479,000 ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

46 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านถ้้าสันต้นเปา ม.11   ต.บ้านถ้้า 
 อ.ดอกค้าใต้  จ.พะเยา

เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน     2,858,000     2,858,000     2,858,000     2,858,000     2,858,000 ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

47 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้าบลบ้านถ้้า              
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต้าบลบ้านถ้้า
มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันและเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชนต้าบลบ้าน
ถ้้า

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑
 หลัง

    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000  จ้านวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต้าบล
บ้านถ้้าท่ีเข้าใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต้าบล
บ้านถ้้ามีนิสัยรักการ
อ่านและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

48 จัดต้ังตลาดกลางประจ้าต้าบลบ้านถ้้า          
อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา

เพ่ือรองรับผลผลิตหรือสินค้า
ทางการเกษตร

พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000  มีตลาดรองรับผลผลิต
หรือสินค้าทางการเกษตร

 มีตลาดรองรับ
ผลผลิตหรือสินค้า
ทางการเกษตร

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ

49 ก่อสร้างเตาเผ่าขยะ เพ่ือก้าจัดขยะอย่างถูกต้องตาม
ลดขยะในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า

สร้างเตาเผาขยะ 1 แห่ง     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 สามารถก้าจัดขยะได้
อย่างถูกต้องมากข้ึน ร้อย
ละ 60

สามารถก้าจัดขยะได้
อย่างถูกต้อง ลด
ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/อบจ.
พะเยา/จังหวัด
พะเยา/ปกครอง
อ้าเภอดอกค้าใต้/
หน่วยงานต่างๆ



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000         100,000       100,000       100,000       100,000       ทต.บ้านถ  า

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้

10,000         10,000         10,000         ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจก จ านวน 2 ตู้

10,000         10,000         10,000         ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ส่ือสาร ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ตู้

23,000         23,000         23,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ จ านวน 5
 ตู้

25,000         25,000         25,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า อ้าเภอดอกค้าใต้  จังหวัดพะเยา

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เล่ือน จ านวน 1 ตู้

7,000           7,000           7,000           ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บส าภาระ ตู้เหล็กส าหรับเก็บส าภาระ ชนิด
 2 บาน

7,000           7,000           7,000           ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้แก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์
ดับเพลง จ านวน 2 ตู้

40,000         40,000         40,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสาร ตู้เขียว ขนาด 11x27x20 ซม.
 ตู้ละ 600 บาท จ านวน 24 ตู้

14,400         14,400         14,400         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจก จ านวน 2 ตู้

14,000         14,000         14,000         กองคลัง

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บาน จ านวน 4 ตู้

22,000         22,000         22,000         กองคลัง

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการ ตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้

14,000         14,000         14,000         กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี แบบล้อเล่ือน จ านวน 3 ตัว 7,500           7,500           7,500           ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี แบบล้อเล่ือนส าหรับห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านถ  า

80,000         80,000         80,000         ส านักปลัด

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี แบบล้อเล่ือน จ านวน 4 ตัว 10,000         10,000         10,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี แบบล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัว 5,000           5,000           5,000           กองช่าง

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมท่ีวาง
 CPU พร้อมเก้าอี ส าหรับท างาน

15,000         15,000         15,000         ส านักปลัด

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 
60x120x75 ซม.

4,600           4,600           4,600           กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี 
แบบมีล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด

15,000         15,000         15,000         กองคลัง

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี  
จ านวน 1 ชุด

8,500           8,500           8,500           กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โต๊ะขาวเอนกประสงค์ (แบบขา
พับได้) จ านวน 20 ตัว

80,000         80,000         80,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ชั นวางอเนกประสงค์ชนิดเหล็ก
แบบมี 4 ชั นโล่ง จ านวน 4 ตู้

12,000         12,000         12,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจัดเก็บเอกสารงานแผนท่ี
ภาษี

ตู้รางเล่ือนเพ่ือจัดเก็บเอกสาร
งานแผนท่ีภาษี

120,000       120,000       120,000       กองคลัง
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 2 เคร่ือง 2,000           2,000           2,000           ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู จ านวน 4 
ตัว

120,000       120,000       120,000       ส านักปลัด/ศูนย์ 3 
วัย

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู จ านวน 3 
ตัว

100,000       100,000       100,000       ส านักปลัด

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู จ านวน 6 
ตัว

252,000       252,000       252,000       ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบ้านถ  า

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
 ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อม
ติดตั ง

40,200         40,200         40,200         ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู (แบบติด
ผนัง) จ านวน 1 ตัว

32,000         32,000         32,000         กองคลัง
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองดูดฝุ่น 16,000         16,000         16,000         ส านักปลัด

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี บุนวม 30,000         30,000         30,000         ส านักปลัด

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เก้าอี แบบมีล้อเล่ือน จ านวน 3 
ตัว

10,000         10,000         10,000         กองสาธารณสุข 

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั งพื น 
3 ขา 24 นิ ว 2 ตัว

7,000           7,000           7,000           ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาด
 16 นิ ว จ านวน 4 ตัว

8,500           8,500           8,500           ส้านักปลัด

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาด
 16 นิ ว จ านวน 10 ตัว

17,000         17,000         17,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 100,000         100,000       100,000       100,000       100,000       ทต.บ้านถ้้า

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการยกเลิกส าเนาเอกสาร 
(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)                          
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
 2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz          
3. สามารถใช้งานผ่านช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB
 ได้                                 
 4. สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ี
ใช้แรงดันไฟ้ฟ้าขนาด 5 Volts,
 3 Volts และ 1.8 Vols ได้
เป็นอย่างน้อย ฯลฯ

14,000         14,000         14,000         ส้านักปลัด

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน 
PASSBOOK PRINTER  จ านวน
 1 เคร่ือง

50,200         50,200         50,200         ส้านักปลัด/งาน
ทะเบียนราษฎร
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์บัญชีเลือกตั ง (High 
Speed Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

350,000       350,000       350,000       ส้านักปลัด/งาน
ทะเบียนราษฎร

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด 
Network จ านวน 1 เคร่ือง

15,000         15,000         15,000         ส้านักปลัด/งาน
ทะเบียนราษฎร

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (ส าหรับ
จัดเก็บโปรแกรม 
e-document) จ านวน 1 เคร่ือง

30,000         30,000         30,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One
 ส าหรับงานส านักงาน

51,000         51,000         51,000         กองการศึกษา/
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านถ  า และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองปริ นเตอร์ A3 ระบบ
แท้งค์ จ านวน 1 เคร่ือง

30,000         30,000         30,000         กองช่าง

44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
PrinterX

5,000           5,000           5,000           กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึดพร้อมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์

8,000           8,000           8,000           กองการศึกษา /
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
 จ านวน 10 เคร่ือง

40,000         40,000         40,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

47 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 3 
kva จ านวน 1 เคร่ือง

37,000         37,000         37,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

48 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 3 
kva จ านวน 1 เคร่ือง

37,000         37,000         37,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

สวิตซ์ไฟเบอร์ (Switch Fiber) 
อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ส าหรับสายใยแก้วน าแสง 
จ านวน 8 พอต จ านวน 1 เคร่ือง

15,000         15,000         15,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

50 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

สวิตซ์ไฟฮับ (Switch hub) 
อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ส าหรับสาย UTP (PJ45)  
จ านวน 24 พอต จ านวน 2 
เคร่ือง

12,400         12,400         12,400         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

51 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
 จ านวน 8 ตัว

45,000         45,000         45,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

52 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
 จ านวน 4 ตัว

25,000         25,000         25,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

53 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 
ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

6,000           6,000           6,000           ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

54 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใย
แก้วน าแสง จ านวน 2 เคร่ือง

11,000         11,000         11,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ทต.บ้านถ  า

56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

         33,700          33,700          33,700 ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองบันทึกภาพ (กล้องวงจร
ปิด) ทางไปบ้านถ  า - บ้านปาง

100,000       100,000       100,000       ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

58 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองบันทึกภาพ (กล้องวงจร
ปิด) สามแยกบ้านป้อง (บริเวณ
โรงฆ่าสัตว์)

100,000       100,000       100,000       ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

59 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองบันทึกภาพ (กล้องวงจร
ปิด)

40,000         40,000         40,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)

60 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

ชุดกล้องวงจรปิด (ชุดกล้อง 
cctv)

200,000       200,000       200,000       ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

61 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองบันทึกภาพ (กล้องวงจร
ปิด) ชุด 8 ตัว พร้อมเคร่ือง
บันทึก จ านวน 1 ชุด

39,500         39,500         39,500         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กทั ง ๔
 แห่ง

62 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองบันทึกภาพ (กล้องวงจร
ปิด) ชุด 4 ตัว พร้อมเคร่ือง
บันทึก จ านวน 4 ชุด

118,000       118,000       118,000       กองการศึกษา/
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านถ  า

63 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โทรทัศน์ Led ขนาด 65 นิ ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

65,000         65,000         65,000         ส านักปลัด (งาน
บริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถ่ิน)
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โทรทัศน์ Led ขนาดไม่น้อยกว่า
 32 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง

20,000         20,000         20,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

65 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โทรทัศน์ รุ่น SMART TV ขนาด
 40 นิ ว (แบบติดผนัง) จ านวน 
2 เคร่ือง

26,200         26,200         26,200         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

66 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 100,000         100,000       100,000       100,000       100,000       ทต.บ้านถ  า

67 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีต่าง

เคร่ืองรับพร้อมเคร่ืองขยายเสียง
 จ านวน 8 จุด

500,000       500,000       500,000       ทต.บ้านถ  า

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 
100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า 
ประกอบ CT 1 ชุด และ
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ

500,000       500,000       500,000       กองช่าง

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โทรศัศน์ส าหรับแสดงภาพจาก
กล้อง ขนาด 40 นิ ว จ านวน 1 
เคร่ือง

14,000         14,000         14,000         กองการศึกษา/
โรงเรียนเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

โทรศัศน์ส าหรับแสดงภาพจาก
กล้อง ขนาด 32 นิ ว จ านวน 4 
เคร่ือง

38,000         38,000         38,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง

71 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ป้ายไฟกระพริบจ ากัดความเร็ว
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 
x 120 ซม. จ านวน 2 ป้าย

25,000         25,000         25,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

72 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

วิทยุส่ือสารติดรถยนต์ตรวจ
การณ์ ขนาด 10 วัตต์

28,000         28,000         28,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

73 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ยางชะลอความเร็วขนาด 
120x30x5 ซม.

20,000         20,000         20,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

74 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองซาร์จแบตเตอร่ี ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 โวล์ 30 แอมป์

4,000           4,000           4,000           ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

75 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ป้ายไฟว่ิง LED ประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 96x32x10 ซม.

15,000         15,000         15,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

76 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

อินเวอร์เตอร์  ขนาดไม่น้อยกว่า
 1,500 วัตต์ จ านวน 2 ชุด

20,000         20,000         20,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

77 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 100,000         100,000       100,000       100,000       100,000       ทต.บ้านถ  า

78 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองซักผ้า 25,000         25,000         25,000         ส านักปลัด

79 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองตัดหญ้า  แบบสะพายหลัง
 ขนาดเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ 
จ านวน 2 เคร่ือง

25,000         25,000         25,000         กองช่าง

80 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ตู้ท าน  าร้อน - เย็น จ านวน 1 
เคร่ือง

12,000         12,000         12,000         ส านักปลัด

81 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ตู้ท าน  าร้อน-เย็น จ านวน 1 
เคร่ือง

12,000         12,000         12,000         ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา
ความสงบ

82 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ตู้ท าน  าร้อน/น  าเย็น จ านวน 1 
เคร่ือง

12,000         12,000         12,000         กองคลัง

83 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

คูลเลอร์น  าร้อน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 26 ซม.

10,000         10,000         10,000         กองคลัง

84 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ตู้เย็นขนาด 5 คิว บิกฟุต 6,500           6,500           6,500           ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

85 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 100,000         100,000       100,000       100,000       100,000       ทต.บ้านถ้้า

86 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี
 จ านวน 1 คัน

50,000         50,000         50,000         ส้านักปลัด

87 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี
 จ านวน 1 คัน

50,000         50,000         50,000         กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง ๔
 แห่ง/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

88 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) กะบะ
เทท้าย ส าหรับใช้ในส านักงาน
เทศบาล (รถบรรทุก 6 ล้อ)

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ทต.บ้านถ้้า

89 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถโดยสาร (รถตู้ ดีเซล) 
ขนาด 12 ท่ีน่ัง

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ทต.บ้านถ้้า

90 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถตู้ (รถพยาบาล)     2,000,000     2,000,000     2,000,000 ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

91 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย)     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ทต.บ้านถ้้า

92 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถแทรกเตอร์ จ านวน 1 
คัน

    1,500,000     1,500,000     1,500,000 ทต.บ้านถ้้า

93 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถขุดตัก  (แบ็คโฮ)  
จ านวน 1 คัน

    4,000,000     4,000,000     4,000,000 ทต.บ้านถ้้า

94 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) (แบบ
ดับเบิ ลแค้บ)  ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
 จ านวน 1 คัน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 ทต.บ้านถ้้า

95 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ฯลฯ ชนิดอัดท้าย ขนาด 6
 ล้อ มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.
ม. จ านวน 1 คัน

    2,300,000     2,300,000     2,300,000 ทต.บ้านถ้้า

96 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถดับเพลิงเอนกประสงค์ความจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ทต.บ้านถ้้า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

97 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถยนต์บรรทุกตรวจการณ์ 
จ านวน 1 คัน

    7,000,000     7,000,000     7,000,000 ทต.บ้านถ้้า

98 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ทต.บ้านถ้้า

99 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์การเกษตร          100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ทต.บ้านถ  า

100 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

รถไถแบบเดินตาม  พร้อม 
อุปกรณ์พ่วง จ านวน 1 คัน

         80,000          80,000          80,000 ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

101 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองป้ัมน  าแบบหอยโข่งไฟฟ้า
 ขนาด 4 นิ ว  5.5 แรงม้า  
จ านวน 1 เคร่ือง

         25,000          25,000          25,000 ส านักปลัด/ฝ่าย
ป้องกันและรักษา

ความสงบ

102 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองสูบน  าใต้ดิน (ซับเมอร์ซ) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
จ านวน 2 เคร่ือง

         40,000          40,000          40,000 กองช่าง

103 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองสูบน  าใต้ดิน (ซับเมอร์ซ) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
จ านวน 2 เคร่ือง

         40,000          40,000          40,000 กองการประปา
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

104 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ถังพ่นยาชนิดแบตเตอร่ี ขนาด 
20 ลิตร จ านวน 3 เคร่ือง

75,000         75,000         75,000         กองสาธารณสุข ฯ

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน        100,000        100,000        100,000 กองสาธารณสุข ฯ

106 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

จัดซื อเคร่ืองพ่นละอองฝอย 
ULV พร้อมอุปกรณ์ชนิดติดตั ง
ในรถยนต์ จ านวน 5 เคร่ือง

       500,000        500,000        500,000 กองสาธารณสุข ฯ

107 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์โรงงาน            50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ทต.บ้านถ  า

108 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ ว
 แบบมือถือ ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100
 วัตต์

           5,600            5,600            5,600 ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

109 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด
 7 นิ ว

           6,300            6,300            6,300 ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ

110 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

สว่านไฟฟ้าโรตาร่ี 22 มิล 
จ านวน 1 เคร่ือง

           2,500            2,500            2,500 ส านักปลัด/ฝ่าย
อ านวยการ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

111 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โรงงาน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองเช่ือมโลหะ 
(อินเวอร์เตอร์) ขนาด 400 
แอมป์ ขึ นไป จ านวน 1 เคร่ือง

         15,000          15,000          15,000 กองช่าง

112 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง          150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 ทต.บ้านถ  า

113 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง          250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 ทต.บ้านถ  า

114 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือ
การแพทย์

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือ
การแพทย์

         150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 ทต.บ้านถ  า

115 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ถังจ่ายอากาศ SCBA จ านวน 2
 ถัง

       100,000        100,000        100,000 ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

116 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือ
การแพทย์

ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

เคร่ืองวัดน  าตาล เคร่ืองตรวจ
น  าตาล เคร่ืองตรวจเบาหวาน

         15,000          15,000          15,000 ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ

117 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้กิจการเทศบาลต าบล
บ้านถ  า

ครุภัณฑ์อ่ืน          100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ทต.บ้านถ  า
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

118 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า คอกพักสัตว์ป่วย          40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ

119 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า คอกส่วนท าให้สลบ          40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ

120 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เคร่ืองท าให้สลบด้วยไฟฟ้า 
พร้อมอุปกรณ์และหม้อแปลง

         65,000          65,000          65,000 กองสาธารณสุข ฯ

121 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รอกยกและลดระดับส าหรับ
ส่วนแทงคอ ระบบ 4 ทิศทาง

         75,000          75,000          75,000 กองสาธารณสุข ฯ

122 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รอกยกและลดระดับส าหรับ
แทงคอรวมโครงสร้างเหล็กซุบ
กัลวาไนซ์

       140,000        140,000        140,000 กองสาธารณสุข ฯ

123 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เคร่ืองลวกและป่ันขนสุกร        925,000        925,000        925,000 กองสาธารณสุข ฯ

124 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า โต๊ะรองรับสุกรก่อนและหลังขูด
ขน

         20,000          20,000          20,000 กองสาธารณสุข ฯ

125 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รอกยกซากส าหรับช าแหละรวม
โครงสร้างเหล็กซุบกัลวาไนซ์ 
ระบบ 2 ทิศทาง

         75,000          75,000          75,000 กองสาธารณสุข ฯ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

126 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ระบบราวแขวนส าหรับส่วน
ช าแหละ รวมโครงสร้างเหล็ก
ซุบกัลวาไนซ์

       300,000        300,000        300,000 กองสาธารณสุข ฯ

127 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ระบบราวแขวนส าหรับส่วนเก็บ
ซากและส่งจ าหน่าย รวม
โครงสร้างเหล็กซุบกัลวาไนซ์

       350,000        350,000        350,000 กองสาธารณสุข ฯ

128 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ขอแขวนซากพร้อมล้อเล่ือน
ส าหรับส่วนช าแหละ

         90,000          90,000          90,000 กองสาธารณสุข ฯ

129 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ขอแขวนซากแบบล้อเล่ือน
ส าหรับส่วนแขวนชิ นส่วน

         50,000          50,000          50,000 กองสาธารณสุข ฯ

130 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า แท่นยืนส าหรับผ่าท้องล้วง
เคร่ืองในขาว ล้วงเคร่ืองในแดง 
ผ่าซาก ตัดหัว และตรวจซาก

         75,000          75,000          75,000 กองสาธารณสุข ฯ

131 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รางสแตนเลสส่งเคร่ืองในขาวสู่
ห้องล้าง

         20,000          20,000          20,000 กองสาธารณสุข ฯ

132 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รางสแตนเลสส่งเคร่ืองในแดงสู่
ห้องล้าง

         20,000          20,000          20,000 กองสาธารณสุข ฯ

133 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า โต๊ะสแตน ส าหรับล้างเคร่ืองใน
ขาว

         40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

134 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า โต๊ะสแตน ส าหรับล้างเคร่ืองใน
แดงและหัว

         40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ

135 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า กระบะล้อเข็นสแตนเลส          60,000          60,000          60,000 กองสาธารณสุข ฯ

136 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รถเข็นส่งกลับขอแขวนซาก          40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ

137 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า มีดแทงคอ มีดช าแหละ มีดูดขน
 มีดผ่าซาก

         50,000          50,000          50,000 กองสาธารณสุข ฯ

138 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ท่ีลับมีด          15,000          15,000          15,000 กองสาธารณสุข ฯ

139 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ซองใส่มีด          10,000          10,000          10,000 กองสาธารณสุข ฯ

140 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า อ่างล้างมือสแตนเลส ระบบเปิด
 - ปิด ด้วยเท้าเหยียบ

         40,000          40,000          40,000 กองสาธารณสุข ฯ

141 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ท่ีล้างฆ่าเชื อมีด          45,000          45,000          45,000 กองสาธารณสุข ฯ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

142 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ระบบระบายอากาศ        180,000        180,000        180,000 กองสาธารณสุข ฯ

143 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เคร่ืองท าน  าร้อนพร้อมระบบท่อ        150,000        150,000        150,000 กองสาธารณสุข ฯ

144 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เคร่ืองดักจับแมลง          50,000          50,000          50,000 กองสาธารณสุข ฯ

145 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า โต๊ะสแตนเลส ส าหรับตัดแต่งซาก          50,000          50,000          50,000 กองสาธารณสุข ฯ

146 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า รางรับเลือด          25,000          25,000          25,000 กองสาธารณสุข ฯ

147 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ชุดไฟดักแมลง          17,000          17,000          17,000 กองสาธารณสุข ฯ

148 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า ระบบบ าบัดน  าเสีย ถังบ าบัดน  า
เสียส าเร็จรูปติดตั งเฉพาะท่ี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
5,000 ลิตร พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์ครบชุด

       350,000        350,000        350,000 กองสาธารณสุข ฯ
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

149 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เคร่ืองช่ังน  าหนักแบบ      
อัตโนมัติ

         80,000          80,000          80,000 กองสาธารณสุข ฯ

150 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อ่ืน ส าหรับใช้โรงฆ่าสัตว์ต าบลบ้านถ  า เล่ือยไฟฟ้าผ่าซาก          50,000          50,000          50,000 กองสาธารณสุข ฯ



๒๓๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั ้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื ่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



๒๓๕ 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 



๒๓๗ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 



๒๓๘ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 
 



๒๓๙ 
 
 

 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



๒๔๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๒๔๑ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๒๔๒ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 



๒๔๓ 
 

 
  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



๒๔๔ 
 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิ ง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ฯลฯ 

 
  4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั ้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗  การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 



๒๔๕ 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
   (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที  

  (๑.2)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.3)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากในตำบลด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแคบ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน
ในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

  
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยงัมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื ่ออุปโภค – บริโภค   
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้าม าเป็นจำนวนมาก   
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

***************************************** 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

http://www.dla.go.th/

