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คำนำ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นำปัญหาความต้องการ
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหน้าที่ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ระบบราชการของรัฐบาลที่ให้
ความสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการและมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จในแต่ละด้าน 

ทั้ งนี้  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ขอขอบพระคุณชุมชนทั้ ง 12 ชุมชน ผู้แทนประชาคม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ที่ได้ให้ข้อมูล รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จนสำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนดำเนินงาน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 
– 2570) ดังกล่าว จะสามารถพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน้า 1 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
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    ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านถ้ำ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ตำบล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ประมาณ  15  กิโลเมตร  
ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื ้นที ่ท ั ้งหมด ประมาณ 9.65 ตารางกิโลเมตร   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล 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 ติดต่อกับตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบ้านปินและตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนศรีชุม , ตำบลบุญเกิดและตำบลคือเวียง   

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 

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

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 

4) ลักษณะของดิน 

     โดยทั่วไปพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย และมีหิน
ปะปนด้วยบางพื้นท่ี  
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(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 

 
 2) การเลือกตั้ง 

หน่วยเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่าสุด 

ชาย หญิง รวม 
1 158 140 298 
2 189 194 383 
3 141 134 275 
4 324 297 621 
5 262 260 522 
6 270 250 520 
7 269 265 534 
8 110 118 228 
9 243 251 494 
10 216 216 432 
11 248 250 503 
12 154 181 335 
รวม 2,584 2,561 5,145 

 

 
หมายเหตุ   ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2564 



 
 

หน้า 4 

(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

     ประชากรรวมทั้งสิ้น  8,210  คน  แยกเป็น  ชาย   4,128  คน  หญิง   4,082  คน 
จำนวนครัวเรือน  3,236 หลัง  (ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  2564) 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านถ้ำใน 249 220 469 180 
หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านถ้ำสันหัวหม่น 299 320 619 218 
หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านถ้ำอนามัย 218 229 447 156 
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้ำราษฎร์บำรุง 476 451 927 383 
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสันทราย 459 474 933 452 
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 428 385 813 349 
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านถ้ำมงคล 411 400 811 284 
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันทรายทอง 178 173 351 151 
หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านถ้ำจอมศีล 394 383 777 263 
หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านสันต้นศรี 346 354 700 227 
หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านสันต้นเปา 415 417 832 384 
หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านสันทรายเงิน 255 276 531 189 

รวม 4,128 4,082 8,210 3,236 
 

2) จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 17 22 39 
1 – 10ปี 300 282 582 

11 – 20ปี 379 346 726 
21 – 30ปี 445 463 908 
31 – 40ปี 576 557 1,133 
41 – 50ปี 679 621 1,300 
51 – 60  ปี 705 770 1,475 
61 – 70  ปี 676 658 1,334 
71 – 80 ปี 242 241 483 
81 – 90 ปี 94 99 193 
91 - 100 12 19 31 

มากกว่า 100 ปี - 1 1 
รวม 4,125 4,079 8,204 
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(4) สภาพทางสังคม 
      1) การศึกษา 

สถานศึกษา  จำนวน  8  แห่ง ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 2  แห่งดังนี้  
 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 

3.1  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)ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน  12 แห่ง 
 (2)  โรงเรียนผู้สูงตำบลบ้านถ้ำ     จำนวน  1 แห่ง 
 (3)  ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 1 แห่ง 
 (ศูนย์ 3 วัยเดิม) 
 (4)  ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จำนวน  1 แห่ง 
       (ศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์) 

 
2) สาธารณสุข 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขจำนวน 4  แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่งดังนี้ 

  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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          3) อาชญากรรม 
                    ตำบลบ้านถ้ำไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนและ
ทำลายทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจำกัด คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอ
กำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง   

4) ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ พบว่าในเขตตำบลบ้านถ้ำมีผู้ที่ติดยาเสพติดการแก้ไข

ปัญหาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  

  5) การสังคมสงเคราะห์ 
                  ตารางที่ 1 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
                               ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.  2564 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

เงินเบี้ยยังชีพคนชรา 2,105 
เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 638 
เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  75 

รวม 2,818 
 

                     หมายเหตุ  ข้อมูล งานพัฒนาชุมชน  เดือน  สิงหาคม  2564 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 

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

 2) การไฟฟ้า 
    จำนวนหมู่บ้านที่การไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
 

3) การประปา 
    ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านถ้ำ ใช้ประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน 
 

4) โทรศัพท์ 
     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน 4 แห่ง 
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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
จะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งจึงทำให้ไม่มีน้ำในการทำนา ประชากรจึงว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 1) การเกษตร 
     พื้นที่ตำบลบ้านถ้ำสามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว รองลงมาได้แก่

กระเทียม หอมแดง ถั่วดำ ถั่วเขียว ลำไย และพืชผักต่างๆ ความเหมาะสมในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบล
บ้านถ้ำ เนื่องจากเป็นที่ราบกว้าง  
 

 2) การประมง 
     การประมงในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ จะเป็นการประมงแบบพื้นบ้าน โดยจะใช้เครื่องมือหาปลาแบบ
พ้ืนบ้าน คือใช้ ตาข่ายดักปลา แห ยอ เบ็ด ปลาที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล ปลายี่สก และปลาที่ได้จากการทำ
ประมงพ้ืนบ้าน ก็จะนำไปทำอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายในหมู่บ้าน 
 

 3) การปศุสัตว์ 
    - ลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกร 
    - ลักษณะเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่ม  เช่น  โคนม  โคเนื้อ 

4) การบริการ 
หน่วยธุรกิจจำนวน  13  แห่ง ประกอบด้วย 

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก     จำนวน   1 แห่ง 
-  โรงสี ขนาดกลางและเล็ก    จำนวน   11 แห่ง 
-  ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์สาขาย่อย  จำนวน   1 แห่ง 

5) การท่องเที่ยว 
    สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ 
    -  วนอุทยานบ้านถ้ำ/สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยป่าชุมชน น้ำผุดดงหอถ้ำน้ำตก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9  
    -  เขื่อนห้วยแม่ผง  (พ้ืนที่ อ.ปง ใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ ต.บ้านถ้ำ)   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 

-  อ่างเก็บน้ำกาจญนาภิเษก       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5     
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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) อุตสาหกรรม 
ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำ 

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 เป็นกลุ่มประชากรที่มีมากที่สุดใน
ตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานด้านการเกษตร ซึ่งในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ 
จะมีอยู่ตลอดทั้งปี บางส่วนไปทำงานต่างจังหวัดและมีบางส่วนยังเรียนอยู่  
 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 1) การนับถือศาสนา 

      ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธและในพ้ืนที่บางส่วนของตำบลบ้านถ้ำนับถือศาสนาคริสต์
และอิสลามองค์กรทางศาสนา ในพื้นที่  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 

          2. คริสต์จักร    จำนวน 1 แห่งดังนี้ 
 2.1 โบถส์คริสตจักร  หมู่ที่ 7  

 2.2 ศูนย์พักพิงใจ  หมู่ที่ 5 

          3. สถานธรรม    จำนวน  1  แห่งดังนี้  
 3.1 สถานปฏิบัติธรรมเทียนเจิน หมู่ที่ 4 

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

1. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี 
ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกหมู่บ้านทั่วตำบลบ้านถ้ำ  

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

 

 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านถ้ำได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การ

ทำเครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ใช้สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน 

  ภาษาถิ่น  พูดภาษาเหนือ (กำเมือง หรือ คำเมือง) ในการสื่อสาร  

 4) สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 

และจากวัสดุที่หาได้ในพ้ืนที่ เช่น ตะกร้า  สุ่มไก่ กระบวยตักน้ำ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
   
(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำลำห้วยผิวดินจำนวน 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 
  ห้วยโทกน้ำเขียว ผ่านหมู่ที ่ 5,11 
  ห้วยเสด็จ ผ่านหมู่ที่  5,11 
  ห้วยฮ่องเดื่อ ผ่านหมู่ที่  5,11 

-  ลำเหมืองน้ำออกฮู บริเวณสวนรุกขชาติ จำนวน 1 สาย ผ่านหมู่ที่ 2,4,7,9 
- เข ื ่อนห ้วยแม ่ผง ซ ึ ่ งเป ็นแหล ่งผล ิตน ้ำประปาของพื ้นท ี ่ตำบลบ ้านถ ้ำและใช ้ประโยชน์  

ในด้านการเกษตร 
 2) ป่าไม้ 
  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ชื่อว่า “ป่าน้ำบ่อทราย” มีจำนวน 6,600 ไร่ 
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 3) ภูเขา 
พ้ืนที่ตำบลบ้านถ้ำมีลักษณะเป็นที่ราบภูเขาสลับที่ราบลุ่มแม่น้ำ  

 4) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของตำบลบ้านถ้ำส่วนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นทีเ่หมาะสำหรับการทำการเกษตร 

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่
เป็นพื้นทีส่าธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  ป่าชุมชน  

น้ำที่ใช้ในการเกษตรถ้าหากเกษตรกรมีพื้นที่ในเขตชลประทานก็ใช้น้ำจากเขื่อนแม่ผงในการ
ทำนาปี แต่สำหรับเกษตรที่มีพ้ืนที่นอกเขตชลประทานก็ต้องรอน้ำฝนและจากสระน้ำของตนเอง  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ด้านความมั่นคง 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
    (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
    (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
    (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
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    (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
    (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
    (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน   
    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
    (6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
    (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
    (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

    2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
โดยยังคงยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้อง
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น 
อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น 
เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศและไทยแลนด์ 4.0  
         จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาประเทศนั้นพบว่า 
ในช่วงระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ มีสาเหตุจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัย
ทางด้านการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิ จ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงกลไกการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ แนวโน้มเศรษฐกิจ
โลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้ง
มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สำคัญของ
การพัฒนาประเทศไทย สถานการณ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ
ประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ำซ้อนและยังมีข้อจำกัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ำ ในขณะที่สังคมโลกมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคน ทำ
ให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมี
ทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น สถานการณ์ด้านสังคมโครงสร้างประชากร ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
ทำให้ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสังคมโลก ส่งผลให้รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใน
ด้านการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้นและอาจเกิดภาวะการแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม
เนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบ
นิเวศ ขาดการบริหาจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเทศไทยยังคงมีปัญหาความขัดแย้งที่มีรากฐานของ
ปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหารและน้ำ สถานการณ์ด้านการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศนั้น ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขสำคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า 
การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจมีแนวโน้มใช้อำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้า
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แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ
ทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์   เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิง
ทรัพยากร และสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย พบว่าการบริหารจัดก ารมี
ประสิทธิภาพต่ำขาดระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ 
การให้บริการประชาชนยังต้อง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไป
ในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน นอกจากนี้กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล
เนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่สามารถ อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค นอกจากนั้นปัญหาด้านการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อน 

                    จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 โดยกำหนดจากยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกำหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อ
การพัฒนาในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน

สังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ให้

การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

    3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

         3.1) แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  

๑.๑ ที่ตั้ง  
                           ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้าน
เหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อสหภาพเมียนมา  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ  
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                           มีพ้ืนที่รวม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ
ของพ้ืนที่ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร พ้ืนที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก 
และทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นท่ีราบลุ่มของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก  

๑.๓ ภูมิอากาศ  
                           มีอากาศร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ  

     ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือน
มีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ สูงสุด คือ อุตรดิตถ์  

     ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เชียงราย ฝนตก
น้อยที่สุด คือ ลำปาง  

     ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเชียงราย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
    ในปี ๒๕๕๘ จากพ้ืนที่ภาครวม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ จำแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๕๖.๔๙ ล้านไร่ 

หรือร้อยละ ๕๓.๓ พื้นที่ทำการเกษตร ๓๒.๕๐ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๖ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ อ่ืนๆ ๑๗.๐๓ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖.๑ ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
                          ๑.๕.๑ ดินสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ 
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้ำต่างๆ เหมาะสมสำหรับการทำนา ประมาณ ๑๖.๔ ล้านไร่ หรือร้อย
ละ ๑๕.๕ ของพ้ืนที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ ๒๐.๐ ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๑๘.๙ ของพ้ืนที่ภาค แม่ฮ่องสอน 
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี 
กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก พิจิตร ปิง ยม น่าน วัง  

    ๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ๘ ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำ
น่าน ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง ลำน้ำหลักของภาค ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง 
แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และบึงสีไฟ (พิจิตร) 
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ำบาดาลสำคัญในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งลำพูน สำหรับ
ภาคเหนือตอนล่าง มีแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัด
อุตรดิตถ์ คุณภาพของน้ำบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้  

    ๑.๕.๓ ป่าไม้ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพ้ืนที่
ป่าไม้ ๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศ ลักษณะ
เป็น ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และ
แม่ฮ่องสอน  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
     ๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือน

บ้าน สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้  
           ๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร 

สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เป็น
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ระยะทาง ทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทาง
หลวงแผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือ
ระยะทาง ๕๔๕.๗๘ กิโลเมตร  

          ๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor 
: NSEC) หรือเส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิงจีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
เข้าสู่ ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ผ่าน ทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์  

          ๒.๑.๓ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor : EWEC) หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดย
เชื่อมโยงจากเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – พิษณุโลก - 
เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เป็น
เส้นทาง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  

๒.๒ รถไฟ มี เส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่  สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒.๓ สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แห่ง ได้แก่ 
ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย  

๒.๔ ด่านชายแดน มี ๘ ด่านถาวร ๒๑ จุดผ่อนปรนที่เป็นจุด เชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ
ทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
      ๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและ

เขื่อนผลิต กระแสไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ (กำแพงเพชร) เขื่อน
สิริกิติ ์(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเข่ือนแม่งัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)  

      ๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมืองในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานประปาเขต ๙ (เชียงใหม่) และ สำนักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา 
ของ อปท. และประปาหมู่บ้าน  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
    ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
        ๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ 

ราคา ประจำปี ๒๕60 เท่ากับ ๑,๑82,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่ง
มี สัดส่วนเล็กลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๘.7 ของประเทศ  

        ๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี ๒๕60 ภาค
บริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๕7.1 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สำหรับโรงแรม
และภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ 
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๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย เพียงร้อยละ ๑
8.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖5.5 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  

        ๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือเติบโตต่อเนื่องแต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕60 
เศรษฐกิจ ภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 3.8 ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ 4.0 เป็นผลจากการหดตัวของ 
ภาคอุตสาหกรรม สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ที่ลดลงร้อยละ 21.๐ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาต 
ประทานบัตรและอาชญาบัตรใหม่ เพราะขาดความชัดเจนด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ หลังจากที่  
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ขณะที่ภาคเกษตรและภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมฯ สาขาการค้าส่งและค้าปลีก และสาขาการขนส่งฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 6.3 
และ 12.7 ตามลำดับ  

       ๓.๑.๔ รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาค
ต่อหั วประชากรของภาคเหนื อ (GRP Per capita) เท่ ากับ  103,760 บาทต่อคนต่อปี  ยั งห่ างจาก
ระดับประเทศเกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำพูน (๑91,568 
บาท) กำแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหม่ (๑๓5,991 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดน่าน (71,121 บาท) แพร่ (67,057 บาท) และแม่ฮ่องสอน (๖
5,448 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ำที่สุดในภาค  

       ๓.๑.๕ พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ร้อยละ ๙.
3 นครสวรรค์ ร้อยละ ๙.1 และเชียงรายร้อยละ ๘.๘ ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร้อยละ ๑.๑ 
ทั้งนี้พ้ืนที่เศรษฐกิจไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก  

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
        ๓.๒.๑ ภาคเกษตร  
        ๑) ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลัก 

ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 293,158 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาคผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่
สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทำเกษตรแปลง
ใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง สำหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบการ
ผลิตปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่ เชิง
พาณิชย์พืชอินทรีย์สำคัญ ได้แก่ กาแฟ และชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และ 
แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและ 
ผลไม้เมืองหนาว 

     2) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี ๒๕60 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวม 
๓๒.๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของ 
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ  
เหมาะสำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการทำเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนมีพ้ืนที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ ๑๐ ไร่ 
ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์  

       ๓) พื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยในปี ๒๕
59 มีสัดส่วนร้อยละ ๒๗.๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๑.๙ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๙.๐๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ พื้นที่โครงการชลประทาน ของภาคเกือบ
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ร้อยละ ๗๐ อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรค่อนข้างต่ำเพียง
ร้อยละ ๒๗.๓ จึงเป็นข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง และชะลอน้ำ
ในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย  

        ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
        ๑) อุตสาหกรรมของภาคเหนือ มีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ในปี ๒๕60 

ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า ๒๑3,931 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑8.1 ของผลิตภัณฑ์ภาค และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ ๔๙.4 ของสาขา
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จาก  แร่อโลหะ และเครื่อง
แต่งกาย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น วัตถุดิบทางการเกษตร แร่
ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
กำแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล โดยเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร สำหรับภาคเหนือตอนบน ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเต็มพ้ืนที่แล้ว และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม  

      ๒) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัต
ลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่  เป็นแหล่ง
จำหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) ซ่ึงปัจจุบันมี
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา  และสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นต้นมา ได้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการ ขยายตัวเฉลี่ยของจำนวน
ผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ ๒๙.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น  เมืองสำหรับนักพัฒนา
งานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน ๖ แผนพัฒนาภาคเหนือ  

๓.๒.๓ การค้าชายแดน  
๑) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งเมียนมา และ สปป.ลาว 

และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖1 การค้าผ่าน
ด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑61,238.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น การส่งออก
จึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕๖1 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 
๑3.0 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศทำให้มีความต้องการสินค้า เพ่ืออุปโภคบริโภค
สูงและการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง  ด่านทุ่งช้าง 
อย่างไรก็ตามภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ เท่านั้น โดยสินค้า
ส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ 48.4 และด่านใน
จังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ ๓2.0 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่านแม่สาย สินค้าส่งออกที่
สำคัญ อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำตาลทราย เครื่องโทรสารพร้อม อุปกรณ์ สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้านำเข้า อาทิพลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากสัตว์ ผักและผลไม้ พืช
น้ำมัน และสินค้าเกษตร สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี ๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่สอด 
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จังหวัดตาก และอำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน  

๒) โครงสร้างการค้าชายแดนจำแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี ๒๕๖1 มูลค่าการค้า ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นเมียนมา ๙4,831.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาเป็น สปป.ลาว ๔6,๔24.1๙ ล้าน
บาท ร้อยละ ๒8.8 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการนำเข้าพลังงาน 
ไฟฟ้า และการพัฒนาพ้ืนที่ในแขวงบ่อแก้วและหลวงน้ำทำ ทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า ๑๙ ,983.43 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว สำหรับช่องทางการค้า กับ
จีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี ๒๕๖1 การค้ากับ จีน
ผ่านด่านเชียงของมีสัดส่วนถึงร้อยละ 82.8 เนื่องจากความสะดวกของการขนส่งตามเส้นทาง R๓A ผ่าน
สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่  ๔ ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่ าเรือเชียงแสนยังติดปัญหาร่องน้ ำ 
ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R๓A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้ำโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง 
ท่าเรือของประเทศลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงโขดหินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R๓A ผ่านทาง ด่าน
เชียงของ  

๓.๒.๔ การท่องเที่ยว  
๑) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีจุดแข็งอยู่ที่สภาพ

ภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  สู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว เพ่ือสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พำนักระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
โดยมี เชียงใหม่ เป็ น เมืองท่ องเที่ ยวหลัก ที่ มี ชื่ อ เสี ยงระดับ โลก อย่ างไรก็ตาม  สภาพโดยรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน  ๗ แผนพัฒนา
ภาคเหนือ การท่องเที่ยว และระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่องในปี ๒๕๖1 มีนักท่องเที่ยว จำนวน ๓
5.1๒ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.6 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑
90,557.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจาก กรุงเทพฯ ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออก โดยปี ๒๕๕๖-๒๕๖1 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๑0.8 ต่อปี ต่ำ
กว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ ๑๓.2 แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 เทียบเท่ากับ
ระดับประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85.3 เป็นชาวไทย และยังเป็นการท่องเที่ยวกระแสหลัก 
สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 2๑.9 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ ๒7.5 เป็นนักท่องเที่ยวจาก
จีนซึ่งขยายตัวสูงมาก  

๓) รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้มกระจายสู่เมือง
รองมากขึ้น ในปี ๒๕๖1 จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก 
คือ เชียงใหม่ ร้อยละ ๕๖.7 เชียงราย ร้อยละ ๑5.0 พิษณุโลก ร้อยละ ๔.4 และ เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๔.๐ 
อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลำพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร 
พะเยา ลำปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง  

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
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๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ำกว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง โดยในปี ๒๕๖0 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๙ ,๐๔๖ บาทต่อเดือน ต่ำกว่าระดับประเทศ ที่ 
๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลำพูน ๒๔,๔๖๘ บาท ต่อ
เดือน ต่ำสุด คือ จังหวัดเชียงราย ๑๑ ,๘๐๙ บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ย 
ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗ ต่อปี ในช่วง ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐  

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีแนวโน้ม ขยายตัว 
ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๖๗ ,๙๕๒ บาท ต่ำกว่าของประเทศที่ ๑๗๘ ,๙๙๔ บาท 
จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓,๒๑๒ บาท รองลงมาคือ จังหวัด
อุทัยธานี ๒๖๓,๗๕๕ บาท ต่ำสุดในภาคคือจังหวัดเชียงราย ๓๐,๖๐๘ บาท แม้ว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของ
ภาคยังค่อนข้างต่ำ แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๖ ต่อปีในช่วง ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐  

๔. ประชากรและสังคม  
    ๔.๑ ประชากร  
          ๔.๑.๑ อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคต่ำกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจำนวน

ประชากร ๑๒.๑๐ ล้านคนหรือร้อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๘๐ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ และมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการ
เพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด ๑.๗๕ ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย 
มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖ 
และ ๘.๘ ของประชากรภาค ตามลำดับ  

          ๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นสูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความสำเร็จของการวางแผนครอบครัวและการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ใน
ปี ๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทำให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระ 
นการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๓.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี  ๒๕๕๕ เป็นประชากร
วัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙  

          ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจำนวน ๓.๑๓ ล้าน
คน หรือร้อยละ ๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๓.๒9 ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.2 ของประชากรทั้ง
ภาค ในปี ๒๕60 โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 26.2 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 20.5 และ ๑๔.1 ตามลำดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
จึงทำให้ประชากรอพยพเข้าไปทำงานและอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  

    ๔.๒ แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษา
ระดับสูงมากขึ้น ปี ๒๕๖๐ มีผู้มีงานทำ ๖.๒๒ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้มีงานทำ
ของภาค จำนวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕ ในปี 
๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐  ระดับ
มัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะ เพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๘.๗  ในปี 
๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ ในปี ๒๕๖๐ เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีข้ึน  

    ๔.๓ การศึกษา  
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          ๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๒๙ แห่ง ครอบคลุมเกือบ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แห่ง เอกชน ๗ แห่ง วิทยาลัยเอกชน ๒ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน 
๖ แห่ง  

          ๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๐ 
ประชากร มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๗ ปี ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปีโดยจังหวัด
ลำปางและ จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลำพูน และจังหวัด
อุตรดิตถ ์๙.๓ ปี ตามลำดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำสุด ๖.๕ ปี  

          ๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ 
วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๖ และลดลงเป็นร้อยละ ๓๔.๔ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยัง
ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี ๒๕๖๐ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ ๔๙.๖ 
รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๓.๓ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำสุดร้อยละ ๒๗.๗  

    ๔.๔ สาธารณสุข  
          ๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่มีจำนวน

โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน ๑๙๑ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) ๑๖ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 
๒,๒๓๘ แห่ง  

          ๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๙๖๘ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๗๔ คน ในปี ๒๕๖๐ อย่างไร
ก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค  ได้แก่ 
จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ ,๑๒๘ คน และ จังหวัด
เชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ ,๒๕๒ คน ๔.๔.๓ อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมี
สัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ อัตราการ ฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก ๑๐.๘ ต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘.๗ ต่อ ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตรา
การฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคเหนือ และประเทศ เท่ากับ ๑๔.๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ลำปาง และจังหวัดน่าน มีอัตราการฆ่าตัวตาย ๑๑.๓ และ ๑๐.๙ ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ ขณะที่จังหวัด
พิจิตรมีอัตราการ ฆ่าตัวตายต่ำสุด ๔.๖ ต่อประชากรแสนคน ๔.๕ สัดส่วนคนจน สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคง
สูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี 
๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ ประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน 
ร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก 
๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
    ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          5.1.1 พ้ืนที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปี  ๒๕๖๐ ภาคเหนือมี พ้ืนที่ป่าไม้ 

จำนวน ๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาคหรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ
เพ่ิมข้ึนจาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทำ 
CSR ภาคเอกชน  
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          5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และ
การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ การท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๐ (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย ๒๔ 
ชั่วโมงเกินมาตรฐานสูงสุดที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เท่ากับ ๒๓๗ ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์
เมตร (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ควรเกินมาตรฐานที่ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจำนวนวันที่มีค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน ๒๕ วัน ลดลงจาก ๔๙ วัน ในปี ๒๕๕๕  

          5.1.3 ปริมาณการกักเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือลดลง ปี ๒๕๖๑ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) ภาคเหนือมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒๐,๐๙๕ 
ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๘๑ ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด ลดลงจากปี ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๕) ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บ ๒๓,๐๒๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๙๓ ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด  

          5.1.4 คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพแหล่งน้ำหลักใน
ภาคเหนือ รวม ๑๑ แห่ง ได้แก่ แม่น้ำสายหลัก ๙ สาย (แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และ
แหล่งน้ำนิ่ง ๒ แห่ง (กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหล่งน้ำเฉลี่ยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี ๒๕๕๕ โดย แม่น้ำกก และแม่น้ำลี้ มีคุณภาพน้ำดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มีคุณภาพ
น้ำอยู่ในเกณฑ์ ระดับพอใช้ รวมถึงแหล่งน้ำนิ่งบึงบอระเพ็ด มีคุณภาพน้ำดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 
2555 มี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ในภาพรวมคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินของภาคเหนือปี 2561 
ส่วนใหญ่ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (6 แห่ง) และระดับพอใช้ (4 แห่ง) มีเพียงแม่น้ำกวงที่มีคุณภาพน้ำอยู่
ในเกณฑ์ ระดับเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากน้ำเสียของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว (รี
สอร์ท/โรงแรม/ร้านอาหาร) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

          5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีปริมาณขยะ
ทั้งสิ้น ๔.๐๐ ล้านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงร้อยละ ๗.๖ โดยพบว่าภาคเหนือมี
ปริมาณ ขยะที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๐ 
เนื่องจาก มี อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙ ,๙๓๔.๑๕ 
ตัน  

    ๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ  
          5.2.1 พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖๐ มีจำนวนหมู่บ้านที่

ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑๔,๑๑๒ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้ง
ประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง ๓ ,๔๒๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ 
ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด 
จำนวน ๑,๖๘๐ หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ๑,๖๐๒ หมู่บ้าน และพิษณุโลก ๑,๔๗๘ หมู่บ้าน  

          5.2.2 พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๕๙ มีจำนวนหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้ง จำนวน ๓,๕๐๗ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลง
จาก ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑๒,๐๑๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ ของหมู่บ้าน
ที่ประสบภัยแล้งทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมากท่ีสุด จำนวน ๖๖๖ 
หมู่บ้าน รองลงมาไดแ้ก่ จังหวัดกำแพงเพชร ๔๖๒ หมู่บ้าน และอุตรดิตถ์ ๔๑๙ หมู่บ้าน  

          5.2.3 การเกิดไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มีอัตราการเกิด
ไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๓๓ โดยปี ๒๕๕๖ เกิดไฟป่า ๓,๒๗๔ ครั้ง มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ ๓๑,๖๔๑ ไร่ และ



หน้า 23 

ใน ปี ๒๕๖๐ เกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเป็น ๓,๔๙๒ ครั้ง พ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้เพ่ิมเป็น ๖๐,๗๗๔ ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่ เกิด
จากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์  

          5.2.4 พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพ้ืนที่รอยเลื่อน
สำคัญ ๑๑ รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จำนวน ๒๑ ครั้ง 
ขนาดความรุนแรงตั้งแต่ ๒.๒ - ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี 
๒๕๕๗ ขนาดความรุนแรง ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด  

    ๖. สภาวะแวดล้อม  
        6.1 จุดแข็ง  
          ๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับ

นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลาง
ของประเทศและเส้นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว ไทย) และ 
East-West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมืองสำคัญที่เป็นฐานการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก  

          ๖.๑.๒ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพื้นที่
ภาคเหนือ ตอนล่างมีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ 
อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ และสามารถนำเข้าวัตถุดิบ
เกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตร
อินทรีย์ โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวสำหรับตลาดเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ม ีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสำอางต่างๆ เป็นต้น  

          ๖.๑.๓ ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้
ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด  
อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่  งาน
หัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

          ๖.๑.๔ เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยว
เป็นรายได้ สำคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในภาค และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ 
ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ  

          ๖.๑.๕ สภาพภูมิเศรษฐกิจ - สังคมเอ้ือต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการจากความพร้อม
ด้านบริการพ้ืนฐานของเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจบริการ สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม  
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอ้ือต่องานบริการ ทำให้ภาคเหนือมีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจ
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สำนักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา 
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์เป็นต้น  

    6.2 จุดอ่อน  
          6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุก

และตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ความสมดุล
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ของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน  
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก  
การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

          6.2.2 การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยและ น้ำ
เสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การ
บดบังทัศนียภาพหรือรุกล้ำโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ การสิ้นเปลือง 
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ ตัด
ทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพ่ือการเกษตร นำไปสู่การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคและ สร้างมลภาวะ
ต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

          6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ้ากัดด้านแรงงานทั้ งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วน
ใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค 
ที่สำคัญคือความรู้และทักษะในด้านภาษาเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เทคโนโลยี ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม  

          6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้
ภาระพ่ึงพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบัน
จะมีความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นในรูปของชมรม
ผู้สูงอายุ แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว  

    6.3 โอกาส  
          6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาด

การค้า การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์จากการเชื่อมโยง  
โครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง R๓A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ทำให้ภาคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง การ
ขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ อาทิ 
การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้งสำนักงาน ตัวแทนใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่  

          6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ภาคเหนือ ๒ 
แห่ง คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วยส่งเสริม
และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

          6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาด้าน 
Digital Contents และกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่นำร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น 
การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  

          6.3.4 ภาคเหนือได้ประโยชน์จากการใช้ข้อตกลงการผลิตสินค้าเกษตร  
(Contract Farming) กับประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและนำเข้ามาแปรรูป
ในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค  
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                               6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัวจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
ประเทศ GMS ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน สามารถ
พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและนานาชาติ  
นอกจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจำนวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
และการพักผ่อนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ  
                        6.4 ภัยคุกคาม  
                               6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ 
โดยเฉพาะ GMS และประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของภาค 
ขณะเดียวกันก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิก ที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดสากลและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
                               6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร  
                               6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจำ และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการรุกพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและการเผาป่า  
รวมถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

                        ๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย  
                            7.1 เป็ น แห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว เป้ าห ม ายระดั บ ส ากล  มี ทุ นท างวัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น แต่พ้ืนที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว  
                            7.2 มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมของ
สถาบันการศึกษาจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า  
                            7.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่าง
เต็มที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตการค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่งออก
ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค  
                            7.4 โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์  โดยเฉพาะระบบขนส่ง
สาธารณะและสนามบิน  
                            7.5 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เกษตร
ยังไม่ทั่วถึง การทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น  
                            7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และ
ด้อยโอกาสในการ เข้าถึงบริการภาครัฐ  
                            7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
                            7.8 พ้ืนที่ป่าต้นน้ำบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า
ผิดประเภท และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง  
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                        ๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  
                           มีทุนทางสังคม และวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ 
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต  
เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า 
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตะวันตก 
รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
                            8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
                            8.2 วัตถุประสงค์  
                                  8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์  
                                  8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
                                  8.2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
                                  8.2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหาร
จัดการน้ำ ป่าต้นน้ำ และปัญหาหมอกควัน  
                            8.3 เป้าหมาย  
                                  8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
                                  8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้
ภาคเหนือลดลง  
                            8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 2562 - 2565 อัตราการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคเหนือ 639,691 ล้านบาท (มูลค่า CVM ปี 2559) เพ่ิมข้ึน  
                            8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                                  ๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
                                   แนวทางการพัฒนา  
                                  พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรม ได้แก่  
                                  (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
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                                  (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่  จังหวัดสุโขทัย และ
กำแพงเพชร  
                                  (๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  แม่ฮ่องสอน 
น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 
                                  (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนำมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย 
การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (3) สนับสนุน Community 
Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับ
การฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่
มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่ง 
มรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  (5) เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ พัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่ม
ใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อ
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน กำแพงเพชร ล่าปาง ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และ
เมืองท่องเที่ยวให้เป็น เมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมีสมดุล  
                                  5) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่ม
อาหาร และสินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้
จังหวัด เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ (1) 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  ส่งเสริมการนำมาใช้เชิงพาณิชย์ ตาม
แนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ 
อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจ
บริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มี ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค (3) สนับสนุนการ
พัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความ
โดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถ
ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้น
คุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิด
พลัง ในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain (5) เพ่ิม
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ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
                               ๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
                                แนวทางการพัฒนา  
                                1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมือง
ชายแดน ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
และระบบ ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ 
และ แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทาง
การ ท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และเส้นทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง 
(Logistic Corridor) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการ
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  
                               2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทาง 
วัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการ ดำเนินงานตามผล
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีดความสามารถของระบบ  ท่าอากาศ
ยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
                              3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย 
(อำเภอเชียงของ) และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สาย อำเภอเชียง
แสน อำเภอเชียงของ โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสม ของการใช้
พ้ืนที่ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่ อมโยงกับพ้ืนที่
โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
                              4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้  มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล
กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ 
ธุรกิจใหญ่ได้  
                              5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาด  ใน
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่าง
การเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
                             ๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
                              แนวทางการพัฒนา  
                              1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตร
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อินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่
มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภค  
                              2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ (๑) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คำฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ลำปาง ลำพูน (๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดย
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะและสนับสนุนการนำ
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
อย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชร โดยสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำ
พืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็น
สินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่
เกษตรกร เช่น การโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์  
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 5) สร้าง
และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน 
และเทคโนโลยี 6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนา
นวัตกรรมสำหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร  ออนไลน์
โดยเกษตรกร 7) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน  
                            ๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
                                    แนวทางการพัฒนา  
                                    1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย โดย
ดำเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการ พัฒนา
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
                                    2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ท่ีมีข้อจำกัดทาง
กายภาพและมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล  
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                                    3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
                                    4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและ
บริการ บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
                                    5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน          
                            ๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร 
จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
                                    แนวทางการพัฒนา  
                                    1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ำฝนและเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ
ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่าตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้น
น้ำ 
                                    2) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง 
วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา 
การใช้ และการอนุรักษ์  
                                    3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไป
ใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  กรอบแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster : NEC) ธันวาคม 2562 กรอบแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ในภาคเหนือ 
(Northern Economic Cluster : NEC)  

                                     1. ความเป็นมา  
                                         1.1 ปัจจุบันการพัฒนาระดับภาคนอกจากมีการขับเคลื่ อนภายใต้
แผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ที่มีความ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖5) สำหรับเป็น แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่แล้วยังมี
การกำหนดแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ศักยภาพและโอกาสรวมทั้งแก้ไขปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ โดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Sustainable Southern Economic 
Corridor : SEC) และในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
                                         1.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาหลักของพ้ืนที่ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ สศช. จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักใน
ระดับพ้ืนที่ภาคให้ครบทุกภาค เพ่ือพลิกฟ้ืนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภาค ให้เกิดการสร้าง
งานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้าง
ฐานอุตสาหกรรมใหม่ ให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค  
                                        1.3 สำหรับภาคเหนือ สศช. ได้ยกร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก
เชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster : NEC) และนพเสนอในการประชุมร่วมคณะกรรมการ
บูรณาการ นโยบายภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ภาคเหนือให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป  

                                  2. กรอบแนวคิดการกำหนดกลุ่มพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือ 
แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) มี
เป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน กลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ด้วยศักยภาพของภูมิสังคมวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีการสืบ  สานและ
สร้างสรรค์สู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยพ้ืนที่ตอนบนเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตอนล่างเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ พร้อมรองรับ
การพัฒนาบนฐานเกษตรชีวภาพ นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก - 
ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งขยายไปสู่จีน
ตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 2 อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาในรายจังหวัดของภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย 17 จังหวัด มีสภาพทางกายภาพภูมิสังคมและ
เศรษฐกิจแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น การวางกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิ งพ้ืนที่ของภาคเหนือจึง
ได้จัดกลุ่มพ้ืนที่ตามศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดสำคัญ เพ่ือกำหนดบทบาทและแนวทางการพัฒนาให้สอดรับ
กับบริบทของกลุ่มพ้ืนที่นั้นๆ อันจะทำให้สามารถพัฒนายกระดับเศรษฐกิจ สร้าง รายได้ขยายสู่ชุมชน ตลอดจน
ดำรงคุณค่าอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยจัดเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่  
                                    2.1 กลุ่มพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดซึ่งเศรษฐกิจเติบโตบนฐาน
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว และการผลิตสินค้าและบริการต่อเนื่อง ประกอบด้ วย จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ลำพูน และลำปาง  
                                    2.2 กลุ่มพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ซึ่งเศรษฐกิจเติบโตบนฐานการเกษตร
เป็นหลัก ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  
และอุทัยธานี  
                                    2.3 กลุ่มพ้ืนที่ที่ยังมีข้อจำกัดสูง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ มีข้อจำกัดเชิง
กายภาพ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ทำให้มีปัญหาความยากจนสูง ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา 
แพร่ และน่าน  

                                  3. สถานการณ์การพัฒนาภาคเหนือและกลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจ  
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                                     3.1 กายภาพ ภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศ ทำเลที่ตั้ง
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านต่อไปยังจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยมีพ้ืนที่รวม 
๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตอนบนเป็นภูเขาสูงและ 
ที่ราบเชิงเขา เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ พ้ืนที่ตอนล่างมีแนวภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก 
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก จึงเป็น พ้ืนทีท่ำการเกษตรขนาดใหญ่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ โดยมีแม่น้ำโขงเป็น
เส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตกติดต่อกับสหภาพเมียนมา มีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
เชื่อมโยงขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียใต ้ 
                                     3.2 เศรษฐกิจ  
                                          1) เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็กท่ีสุดของประเทศและเติบโตค่อนข้าง
ช้า โดยมูลค่า ผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจำปี ๒๕60 เท่ากับ ๑,๑82,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.7 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๘.7 ของประเทศ 
แม้ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือเติบโตต่อเนื่องโดยในปี ๒๕60 ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า แต่
ยังต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ส่งผลให้ภาคเหนือมีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เล็กลง โดยพ้ืนที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัว จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ 
กำแพงเพชร กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 3 นครสวรรค์ และเชียงราย ซึ่งมี
สัดส่วนรวมกันเกือบร้อยละ 50 ของภาค ขณะที่แม่ฮ่องสอนมี ขนาดเศรษฐกิจเล็กท่ีสุดเพียงร้อยละ ๑.๑  
                                          2) รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว ประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 103,760 บาทต่อคนต่อปี ยังห่าง
จากระดับประเทศเกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด  ลำพูน (๑
91,568 บาท) กำแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหม่ (๑๓5,991 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาค ขณะที่จังหวัดน่าน (71,121 บาท) แพร่ (67,057 บาท) และ
แม่ฮ่องสอน (๖5,448 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ำที่สุดในภาค  
                                        3) โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี ๒๕60 
ภาคบริการมี สัดส่วนถึงร้อยละ ๕7.1 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สำหรับ
โรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว  ภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด พ้ืนที่เกษตรร้อยละ 67.5 อยู่ในภาคเหนือ
ตอนล่าง ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย  เพียงร้อยละ ๑8.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖5.5 เป็น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
                                       4) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา 
และ สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖
1 การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑61,238.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕๖1 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑3.0 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของ
สินค้าออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและ จีนตอนใต้เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก 
ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านในจังหวัดเชียงราย สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 
๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัด เชียงราย ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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                                      5) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุด
แข็งอยู่ที่อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา สภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศ  เย็นสบาย 
และมีความหลากหลายของวิถีชีวิติกลุ่มชาติพันธุ์ รายได้จากการท่องเที่ยว  กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 5 ภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖1 มีนักท่องเที่ยวจำนวน ๓5.1๒ ล้านคน คิด
เป็น ร้อยละ ๑๑.6 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศและมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑90,557.96 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก คือเชียงใหม่ ร้อยละ ๕๖.7 เชียงราย ร้อยละ ๑5.0 พิษณุโลก ร้อยละ ๔.4 และเพชรบูรณ์ ร้อย
ละ ๔.๐ อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลำพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
กำแพงเพชร พะเยา ลำปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง  
                                     3.3 โครงสร้างพื้นฐาน   
                                           1) โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้  
                                               (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) เริ่มต้นที่
กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่  ท่า
ขี้เหล็ก เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑ (สายอินทร์บุรี –
เชียงใหม่) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักแนวเหนือ – ใต้ เชื่อมการ คมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับ
จังหวัดในภาคเหนือระยะทาง ๕๔๕.๗๘ กิโลเมตร  
                                               (2) เส้ น ท างแนวระ เบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้  (North - South 
Economic Corridor: NSEC) หรือเส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.
เชียงของ จ.เชียงราย ผ่านทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่ ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์  
                                               (3) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor : EWEC) หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม 
โดยเชื่อมโยงจากเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อำเภอแม่สอด กรอบแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวเส้นทางทาง หลวงหมายเลข 12 ซึ่งจะพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และ
เส้นทางทางหลวงหมายเลข 225 ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่ง (Logistic Corridor) เชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) โดยเป็นเส้นทาง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) BIMSTEC และ AEC  
                                       2) รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่สายเด่นชัย – เชียงของ  
                                       3) สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ 
แห่ง ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย  
                                       4) บริการสาธารณูปโภค  
                                           (1) ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมี
โรงงานและเขื่อนผลิต  กระแสไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ 
(กำแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเข่ือนแม่งัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)  
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                                           (2) ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของ สำนักงานประปาเขต ๙ (เชียงใหม่) และ สำนักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มี
ระบบประปาของ อปท. และประปาหมู่บ้าน  
                                      5) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในภาค 
ได้แก่ รถไฟ ทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 
รวมถึงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ
โครงการ  
                                    3.4 สังคม  
                                         1) อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคต่ำกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มี
จำนวนประชากร ๑๒.๑๐ ล้านคนหรือร้อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๘๐ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ 
และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด ๑.๗๕ ล้านคน  รองลงมา คือ จังหวัด
เชียงราย มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ 
๑๐.๖ และ ๘.๘ ของประชากรภาค ตามลำดับ กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 7  
                                         2) สัดส่วนประชากรสูงอายุ เพ่ิมขึ้นสูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้าง
ประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากข้ึน เป็นผลจากความสำเร็จของการวางแผนครอบครัว
และ การพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 
๑๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทำให้ประชากรวัยแรงงาน
ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน  ๓.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๕ 
เป็นประชากรวัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙  
                                        3) ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจำนวน ๓.๑๓ 
ล้านคน หรือร้อยละ ๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมข้ึนเป็น ๓.๒9 ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.2 ของประชากร
ทั้ง ภาค ในปี ๒๕60 โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 26.2 รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 20.5 และ ๑๔.1 ตามลำดับ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคท้ังด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จึงทำให้ประชากรอพยพเข้าไปทำงาน และอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  
                                       4) แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ และมีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูง
มากขึ้น ปี ๒๕๖๐ มีผู้มีงานทำ ๖.๒๒ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้มีงานทำของภาค 
จำนวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕ ในปี ๒๕๖๐ มี
ความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ขณะที่ระดับ มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
๙.๙ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒.๗  เป็นร้อยละ ๒.๙ และระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ ๘.๗ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ เห็นได้ว่า คุณภาพแรงงานดีขึ้น  
                                       5) สัดส่วนคนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูง
กว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจน สูงสุด ร้อยละ 
๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน ร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของ
ภาคมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐  
                                     3.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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                                          1) พ้ืนที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 
จำนวน ๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
เพ่ิมข้ึนจาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทำ 
CSR ภาคเอกชน  
                                         2) มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า กรอบ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 8 ในที่โล่งและการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่
ภาคเหนือและพ้ืนที่ต่อเนื่องในประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจการท่องเที่ยว  
                                         3) คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพแหล่งน้ำหลักใน
ภาคเหนือรวม ๑๑ แห่ง ได้แก่ แม่น้ำสายหลัก ๙ สาย (แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และแหล่ง
น้ำนิ่ง ๒ แห่ง (กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหล่งน้ำเฉลี่ยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
๒๕๕๕ ในภาพรวมคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินของภาคเหนือปี 2561 ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (6 
แห่ง) และระดับพอใช้ (4 แห่ง) มีเพียงแม่น้ำกวง ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากน้ำเสียของชุมชนเมือง และ โรงงานอุตสาหกรรม  
                                         4) ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีปริมาณ
ขยะทั้งสิ้น ๔.๐๐ ล้านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงร้อยละ ๗.๖ โดยพบว่าภาคเหนือมี 
ปริมาณขยะที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔  ล้านตัน ในปี ๒๕๖๐ 
เนื่องจาก อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มี ปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙,๙๓๔.๑๕ 
ตัน  

                                  4. ศักยภาพและโอกาส  
                                      4.1 ภาคเหนือมีศักยภาพจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีสภาพ
ภูมิประเทศและ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเมืองท่องเที่ยวที่มี 
ชื่อเสียงระดับสากล มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ  นวัตกรรม ของ
สถาบันการศึกษาจำนวนมากจึงเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้ฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย และมีสภาพภูมิ สังคมผู้คนที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
                                     4.2 มีพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรสำคัญ มีสินค้า
เกษตรและเกษตร แปรรูปที่หลากหลาย มีความพร้อมในการพัฒนายกระดับการผลิตทั้งระบบเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
                                     4.3 ภาคเหนือมีโอกาสเชิงพ้ืนที่จากความพร้อมในการพัฒนาเชื่อมโยงด้าน
การค้าและบริการกับ พ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สามารถเชื่อมต่อไป
ยังกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้โดยมีความพร้อมของโครงข่ายเส้นทาง คมนาคมตามแนว
เหนือ -ใต้  (North-South Economic Corridor) และแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) รวมถึงมีแผนก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยาย
ท่าอากาศยาน ส่งผลให้เกิดโอกาสในการ ขยายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน บริการการศึกษา
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นานาชาติ ธุรกิจบริการ สุขภาพและการแพทย์เป็นต้น กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่
ภาคเหนือ 9  

                                 5. ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย  
                                     5.1 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีจำนวนประชากร ๑ ใน ๕ ของ
ประเทศ ขณะที่ขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ ๗.6 ของประเทศเท่านั้น เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคบริการ
และภาคเกษตร ซึ่งมีอัตราการขยายตัวต่ำ สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และประชากรสูงอายุมี
สัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
                                     5.2 ภาคเหนือเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับสากล มีทุน
ทางวัฒนธรรมและ ทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น แต่แหล่งท่องเที่ยวเดิมทรุดโทรมลงและพ้ืนที่ท่องเที่ยวค่อนข้าง 
กระจุกตัว โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะ ระบบบริการขนส่ง
สาธารณะ มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี อัตลักษณ์  และมีองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
สถาบันการศึกษาจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า  
                                     5.3 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ 
ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตและการค้าในอนุภูมิภาค 
นอกจากนี้ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
อำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ  พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานจึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที ่ 
                                     5.4 พ้ืนที่ตอนบนมีสภาพเป็นภูเขาสูงและพ้ืนที่ป่าสงวน จึงมีข้อจำกัดทั้งการ
เข้าถึงการพัฒนาและบริการของรัฐ พื้นที่ป่าต้นน้ำบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าผิดประเภท และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง ขณะที่ตอนล่างของภาคพ้ืนที่ เกษตรส่วน
ใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เกษตรยังไม่ทั่วถึง การทำ การเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็น
เกษตรเคมี กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก
เชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 10  

                                 6. รูปแบบการพัฒนา  
                                     จากศักยภาพและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของพ้ืนที่ จึงได้พิจารณากำหนดรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจหลักของกลุ่มพื้นที่ 3 กลุ่ม ดังนี้  
                                     6.1 พ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Lanna Cluster) เป็นพ้ืนที่ใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พื้นที่จังหวัดกลุ่มนี้มีความ
โดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง 
และมีการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภาคเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว บริการและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จึงมี  ศักยภาพสูง
สามารถที่จะเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง (Asset Building) เพ่ือเป็น กลุ่มพ้ืนที่ของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ (1) ฟ้ืนฟู 4 เมืองเก่า ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย ลำพูน และลำปาง พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเชื่อมกับบริการท่องเที่ยวสร้างให้เกิด Brand “Lanna 
Heritage” และมุ่งผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมระดับโลก (2) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับ Cultural Cities ใน GMS ตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย / เชียงแสน เชียงทอง (หลวงพระบาง) เชียง
ตุง และเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)  (3) ขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City และ MICE City โดยพัฒนาด้าน 
Mobility และ Digital Infrastructure  (4) ส่งเสริม Lanna Wellness Cluster (สปา นวด และสมุนไพร) 
(5) สร้างสรรค์ต่อยอดหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น Creative Crafts ในกลุ่มสินค้า Lifestyle OTOP ชุมชน-



หน้า 37 

ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์และเซรามิค (6) ผลักดัน Northern Food Valley ในผลิตภัณฑ์สารสกัดจากลำไย 
(Natural Essence Longan) ผลิตภัณฑ์และบริการ ชา กาแฟ แบบบูติค (Boutique Coffee & Tea) 
สมุนไพร อินทรีย์  (Organic Herbs) ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Functional Food) เครื่องสำอางสูตร 
ธรรมชาติ  (Cosmetic) (7) สนับสนุนการสร้างธุรกิจ Start Up ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Digital 
Platform โดยเน้น ด้านเกษตร ท่องเที่ยว บริการ และ Art & Design  
                                     6.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ (Bio Economy Cluster) 
ประกอบด้วยจังหวัดใน ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พ้ืนที่กลุ่มนี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักของประเทศ มีศักยภาพ 
ในการผลิตทางการเกษตร โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ (1) พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ 
โดยมีนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง จากฐาน  วัตถุดิบ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง กรอบแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 11 (2) พัฒนาต่อยอดการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ 
(bioplastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น (3) สนับสนุนการ
วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพ่ือยกระดับการผลิตและการจัดการฟาร์ม  ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ  อุตสาหกรรมอาหาร (4) สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรชีวมวล และอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ (5) ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ Start Up ด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  
                                    6.3 พ้ืนที่เร่งรัดการพัฒนา (Highland Development Cluster) ประกอบด้วย
จังหวัดที่ยังมี ข้อจำกัดเชิงกายภาพสูง 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นภูเขาสูงและป่าสงวน จำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ (1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งเส้นทางคมนาคมให้ประชาชน
สามารถเดินทางสัญจร ได้ตลอดปีพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุม
และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ สาธารณสุข (2) ปลดล๊อคการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ และสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ให้ทั่วถึง
และเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด (3) พัฒนา
และขยายการให้บริการภาครัฐด้านสาธารณสุขและการศึกษา สนับสนุนการบริการ ผ่านระบบ ICT ให้ทั่วถึง
อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
สาธารณสุข (4) เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการปรับระบบเกษตรตามแนวทาง  วน
เกษตร และเกษตรผสมผสาน (5) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เส้นทาง/
กิจกรรมท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวที่เน้นการจัดการโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT) 
(6) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างผู้นำชุมชน/วิสาหกิจชุมชน  (7) ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการตาม “แม่ฮ่องสอน
โมเดล”เพ่ือสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน และพิจารณาขยายผล “น่าน Sand 
Box” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับภาคี กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ 12 
เอกชนประชาชนเพ่ือค้นหาวิธีการท างานหรือแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่แบบใหม่ โดยใช้ประเด็นป่าต้นน้ำจังหวัด
น่านเป็นกรณีศึกษา  
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                                 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                                     7.1 เกิด Brand “Lanna Heritage” เป็นกลุ่มเมืองอนุรักษ์ศิลปะวัฒน ธรรมที่
มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
สินค้าและ บริการมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี  
                                    7.2 ภาคเกษตรกรรมได้รับการพัฒนายกระดับสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐาน ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
                                    7.3 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงบริการและ สวัสดิการภาครัฐ 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) ประจำปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 

❖ วิสัยทัศน์(Vision) 
                    “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

❖ พันธกิจ (Mission) 
           1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล

ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
           2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
           3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 

ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
           4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง

กับต่างประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

3.4  แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 -2565) (ฉบับทบทวน)  

                วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา (Vision) 
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

                ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถ ในการแข่งขัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน
แนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

   4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 - 
2570)  

        วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕66 –  

๒๕70) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  

                  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน 

ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่การออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา  
1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  
1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใย  
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุก

ระดับ  
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการ

ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                   แนวทางการพัฒนา 
                    2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่  เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มองค์กรต่างๆ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวมากขึ้น  

2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการ
พัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ  
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2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็น
ระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทำแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ  
3.3 ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวมเร็ว และกระจายความเจริญไป
ทุกพ้ืนที่  

3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ  

3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดย
การสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อการวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

                 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                  แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย 
ครอบคลุมทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคม ต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในและนอกระบบ 

4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป  

4.4 การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
4.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพ่ือสร้างความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  แนวทางการพัฒนา 

๕ .๑  ส่ ง เส ริมการสร้ างจิ ตสำนึ กของป ระชาชน  เด็ กและ เยาวชน ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
5.4 ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน โดยการปลูกป่ าทดแทนและรักษา

สภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร  
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5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน   

               ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต  
6.3 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มี

สถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  กลุ่มองค์กรต่าง ๆในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  

6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้าง ความ
สมานฉันท์  

6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วไป 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1) วิสัยทัศน์  
            “บ้านถ้ำน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

          2) ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

          3) เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
3. มีแหล่งน้ำการเกษตรเพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับเงินสวัสดิการตามนโยบายของรัฐ 
5. ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
6. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี 
7. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทันเวลาและมีความปลอดภัย 
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8. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
9. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
10. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ 
12. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
13. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
14. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
15. ประชาชนอายุ 15 - 18 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 
16. ประชาชนมีสุขภาพดี 
17. สภาพแวดล้อมและอากาศสะอาดปลอดภัย 
18. ปัญหาขยะได้รับการควบคุมแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม 
19. มีการจัดทำฝายต้นน้ำเพ่ิมข้ึน 
20. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    4) ตัวชี้วัด 
     1. จำนวนถนนที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 

2. จำนวนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้รับการก่อสร้าง 
3. ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐกำหนดได้รับเบี้ยยังชีพ 
5. จำนวนผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคง 
6. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย 
8. ร้อยละของคดีต่างๆที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
9. จำนวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. จำนวนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา    
พระมหากษัตริย์ 
11. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
12. ประชาชนมีอาชีพและรายได้  
14. ร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษ 
15. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
18. คนอายุ 15 - 18 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 
19. รอ้ยละของปริมาณฝุ่นในอากาศอยู่ในปริมาณท่ีไม่เป็นอันตราย 
20. จำนวนกิจกรรมการแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ 
21. จำนวนฝายต้นน้ำ 
22. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 90 
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23. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 60 

         5) ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงปีละอย่างน้อย 10 สาย 
2. มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างน้อย  
5 แห่ง ต่อปี 
3. เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 80 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 
5. ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคงอย่างน้อย จำนวน 3 หลัง ต่อปี 
6. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 80 
7. นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลฯ สังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 80 
7. ประชาชนทีประสบสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐกำหนด ร้อยละ 80 
8. อัตราการเกิดคดีต่างๆเก่ียวกับยาเสพติดมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
9. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีละ 5 กิจกรรม 
10. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปีละ 5 กิจกรรม 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ร้อยละ 80 
12. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 100 
13. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ร้อยละ 100 
14. คนอายุ 15-18 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ร้อยละ 90 
15. จัดกิจกรรมแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ จำนวนปีละ 2 กิจกรรม 
16. จัดทำฝายต้นน้ำปีละ 1 แห่ง 
17. การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
18. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 80 

        6) กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

        กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด 

     กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มี
น้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

    กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากลสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่ม
ผู้ไม่มีงานทำเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ มีงานทำและ
มีรายได้เพ่ือการยังชีพ 

 กลยุทธ์ 1.6 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

         กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
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            กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 

        กลยุทธ์ 2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเหมาะสมตามช่วงวัย 

       กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     กลยุทธ์ 2.5 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่

คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
     กลยุทธ์ 2.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการ

เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
     กลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย สำหรับเด็ก

และเยาวชน ในการรับข่าวสาร เพ่ือการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
     กลยุทธ์ 2.8 ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
     กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

    กลยุทธ์ 3.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

    กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

     กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน 
กลยุทธ์  5.5 เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี  เทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ 5.6 ส่งเสริมระบบการจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตำบลให้ทันต่อ

สภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างโอกาศในการพัฒนาต่อไป 
กลยุทธ์ 5.7 พัฒนาความรู้ ส่งเสริมประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที ่
 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะใช้ความ
สอดคล้องของประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑
3 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมา
เป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้ มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ระดับประเทศ และระดับโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อท้องถิ่น ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการตำบล จึงมุ่งเน้น
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและ
ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในตำบล เพ่ือ
เป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจำเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล 

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักการตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คือ “บ้านถ้ำ
น่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้
คนในพ้ืนที่ ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่อย่างรอบคอบ และวาง
จุดยืนในการพัฒนาระยะยาว กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลบ้านถ้ำจึงเป็นการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจ
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และวิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และ
สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และผังเมือง คือการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร  
       การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก โดยเฉพาะสวนเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งการทำการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน 
      การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้ง
สุขภาพการและสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาและท้องถิ่น
ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่ 
       ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม เพ่ือความสะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวน
บทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจาก
การเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้า
ระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  ประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน 
การใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำ
แผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความ
พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงือ่นไข มีความรู้ คู่คุณธรรม และความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต 
      จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คือ “ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”  
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8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

1.ยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

2.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

4.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบั
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 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมเพื่อการ
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.อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมลา้นนาและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

3.เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4.พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ และการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ

นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต การป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย และการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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  
การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายใน

และตามแนวชายแดน 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาเมืองและ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างคณุค่าและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

         3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          การวิ เคราะห์ ศั กยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา สาธารณ สุข  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลบ้านถ้ำ โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพ่ือ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  

จุดแข็ง  (Strength) 
1. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 
2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง มีความคล่องตัวในการ
ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น  

          3. มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรได้ทันท่วงที 
  4. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่น     
  5. สามารถออกกฎหมาย (ตามข้อบังคับ, เทศบัญญัติ) ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 

6. พ้ืนที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีสวนรุกขชาติบ้านถ้ำ มีอ่างเก็บน้ำกาญจนาภิเษกและเขื่อน
ห้วยแม่ผง  มีสถานที่ท่องเที่ยว  และมีภูมิอากาศดีตลอดปี 
7. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   
8. มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นต้นแบบของการพัฒนาระดับประเทศ 
และมีต้นทุนทางสังคมในพ้ืนที่ 
9. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นภูมินิเวศน์เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัยและเหมาะสม
กับท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 
10. มีความภูมิใจในความเป็นคนบ้านถ้ำ 

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

 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง 

        2. มีสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมในพ้ืนที่สามารถรองรับนักเรียนในพ้ืนที่ได้ 
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
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4. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ลา้น  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
5. มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
6. มีกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ,สตรีฯลฯ แต่ยังขาดกระบวนการส่งเสริมที่ต่อเนื่องและ
การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง 
7. มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

ข้อจำกัด / อุปสรรค  (Threat) 
1. ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน 
2. แนวเขตพ้ืนที่ของ อปท. ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคในทางด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
3. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน อปท. ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปดำเนินการได้ เช่น 
การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพยังไม่เป็นรูปธรรมในทุกกลุ่ม 
5. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่เขตป่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
6. มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
7. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น 

 

3.2 ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และข้อจำกัด  ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในตำบลกระตีบ โดยมีรายละเอียดดังนี้      

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างประสบปัญหา
เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ตลอดจนเรื่องของค่าครองชีพที่สูง
ขัดแย้งกับรายได้ที่ต่ำ 

ปัญหาด้านสังคม  ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากครอบครัวที่
แตกแยก หรือพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่และอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ คนพิการที่ถูกสังคมมองว่าไร้ค่า 
หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ถึงแม้
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเข้าช่วยแก้ไขและยื่นมือไปช่วยเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณของปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างทวีคูณ 

               ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัวของชุมชน มีการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาจากรถบรรทุกดิน หิน ทรายวิ่งบนถนนในพ้ืนที่ ทำให้สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
บางเส้นทางเม่ือฝนตกเกิดปัญหาน้ำขังและลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
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ปัญหาด้านแหล่งน้ำ   เรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำ/คูคลอง/ห้วย/หนอง/บึง ที่ตื้นเขินและมีวัชพืช
ขึ้นขวางทางน้ำ  ในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะพ้ืนที่บางส่วนราบลุ่มต่ำ ในเรื่องของน้ำประปาไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร   ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  หวังให้

การพัฒนามุ่งความสำคัญแต่เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ขาดความสนใจเรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น 

ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ด้านการศึกษา  เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่มีระยะทางที่ห่างไกลจากตัวตำบล 

    ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยค่านิยมและวัตถุนิยมของ
ต่างชาติ  ทำให้ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกำลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์
ชาวบ้าน ก็กำลังจะสูญหายเพราะขาดความสนใจและมองข้ามความสำคัญไป 

               ปัญหาด้านสาธารณสุข ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาด
ความรู้ในการโภชนาการและการป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคติดต่อต่าง ๆ 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การเติบโตของชุมชนเมืองที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยขาดความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดขยะ
มูลฝอย 

ปัญหาในด้านการบริหารงานของตำบล  ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนชุมชนที่เก่ียวข้อง 

  

     

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 52 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
3.การเศรษฐกิจ 

1.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.การเคหะและ
ชุมชน 
3.สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.อุตสาหกรรม
และการโยธา 
5.การเกษตร 
6.การพาณิชย ์

1.กองช่าง 
2.สำนักปลัด 
3.กองสาธารณสุข 
 

1.อบจ.พะเยา 
2.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
นันทนาการ 

2.การบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.การศึกษา 
2.การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

กองการศึกษา 1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3 การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการสาธารณสุข 

2.การบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.รักษาความสงบ
ภายใน 
2.สาธารณสุข 
3.สังคมสงเคราะห ์
4.สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

1.สำนักปลัด 
2.กองสาธารณสุข 

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
2.สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพะเยา 
3.สนง. ปภ. จังหวดั
พะเยา ฯลฯ 

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

3.การเศรษฐกิจ 1.การเกษตร 
2.สาธารณสุข 

1.สำนักปลัด 
2.กองสาธารณสุข 

1.สำนักอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 
2.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

5 การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
2.การบริการ
ชุมชนและสังคม 
4.การดำเนินการ
อื่น 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.รักษาความสงบ
ภายใน 
 

1.สำนกัปลัด 
2.กองคลัง  

- 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
 
      

     



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

   1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 5 3,700,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 9 4,500,000 

   1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 40 750,000 

   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 71 133,508,850 75 135,372,850 74 136,557,850 67 132,913,650 69 135,288,150 356 673,641,350 

   1.5 แผนงานการเกษตร 9 9,100,000 9 9,100,000 9 9,100,000 9 9,100,000 9 9,100,000 45 45,500,000 

   1.6 แผนงานการพาณิชย 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 

รวม 96 146,528,850 96 144,892,850 95 146,077,850 88 142,433,650 90 144,808,150 465 724,741,350 

   2.1 แผนงานการศึกษา 57 5,864,145 57 5,874,145 57 5,884,145 57 5,894,145 57 5,904,145 285 29,420,725 

   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 640,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 40 3,200,000 

รวม 65 6,504,145 65 6,514,145 65 6,524,145 65 6,534,145 65 6,544,145 325 32,620,725 

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 50 6,600,000 

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 16 760,000 16 760,000 16 760,000 16 760,000 16 760,000 80 3,800,000 

   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

   3.4 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 230,000 10 230,000 10 230,000 10 230,000 10 230,000 50 1,150,000 

รวม 37 2,340,000 37 2,340,000 37 2,340,000 37 2,340,000 37 2,340,000 185 11,700,000 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป  2566 ป ๒๕67 ป 2568

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป  2566 ป ๒๕67 ป 2568

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

   4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 10 325,000 

   4.3 แผนงานสาธารณสุข 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 15 100,000 

   4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

   4.5 แผนงานการเกษตร 9 80,000 9 80,000 9 80,000 9 80,000 9 80,000 45 400,000 

รวม 16 245,000 16 245,000 16 245,000 16 245,000 16 245,000 80 1,225,000 

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 821,000 20 821,000 20 821,000 20 1,061,000 20 1,061,000 100 4,585,000 

รวม 20 821,000 20 821,000 20 821,000 20 1,061,000 20 1,061,000 100 4,585,000 

รวมทั้งสิ้น 234 156,438,995 234 154,812,995 233 156,007,995 226 152,613,795 228 154,998,295 1,155 774,872,075 

4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
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แบบ ผ. 01/1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

รวมทั้งสิ้น 27 19,882,500 32 21,528,500 30 22,121,500 25 18,715,800 28 22,151,800 142 104,400,100

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพฒันาหมูบานและแผนชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

โครงการพัฒนาท่ีนํามาจาก

แผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(หมูท่ี 1 - 12)

ป  2566 ป ๒๕67 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

104,400,100 27 19,882,500 32 21,528,500 30 14222,121,500 25 18,715,800 28 22,151,800 
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แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในชุมชนตําบล

บานถ้ํา (สํานักปลัด)

เพื่อเปนการสงเสรมิอนุรักษ

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

และเปนการเผยแพรแหลง

ทองเที่ยวของชุมชน

สถานที่สาํคัญๆในพื้นที่

เทศบาล

       50,000      50,000       50,000       50,000        50,000  มีกิจกรรมสงเสริม

แหลงทองเท่ียว อยาง

นอยจํานวน 3 กิจกรรม

ประชาชนมีรายไดจาก

นักเที่ยวที่เขามาจับจาย

ในพื้นที่

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

รวม 1 โครงการ - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - -

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือใหประชาชน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาทั่วถึง ชุมชนในเขตเทศบาล กองชาง

จังหวัดพะเยา ตามโครงการ /สถานที่ราชการมีไฟฟา รอยละ 80 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาในเขตพื้นที่ ใชอยางทั่วถึง

เทศบาลตําบลบานถ้ํา 

รวม 1 โครงการ - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - -

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ/หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
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แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกผัก ผลไม ปลอดภัยบาน

ถ้ําตามโครงการผลิตผลไม

และผักปลอดภัยและลด

ตนทุนการผลิต

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการผลติผลไมและผัก

ปลอดภัยและลดตนทุนการผลิต

 ฯลฯ

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูก

ผัก ผลไม ปลอดภัย ต.

บานถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  รอยละที่เพ่ิมข้ึน

ของผลผลิต

ประชาชนมีรายไดจาก

ภาคการเกษตรมาก

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

2 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผู

เลี้ยงโคนมพะเยา ตาม

โครงการผลตินมวัวปลอดภัย

และลดตนทุนการผลติ

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการผลตินมวัวปลอดภัย

และลดตนทุนการผลติ ฯลฯ

กลุมผูเลี้ยงโคนม ต.บานถ้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  นมวัวมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน รอยละ 80

เกษตรกรผูเล้ียงวัวมี

รายไดมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม

ผูผลิตหัตถกรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น) ตามโครงการผลิต

หัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการผลติหัตถกรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น ฯลฯ

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม

ผูผลิตหัตถกรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น ต.บานถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของ

ผลผลิต

ประชาชนมีรายไดเพ่ิม

มากขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

4 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

เกษตรวิถีชุมชนตําบลบานถํ้า

 ตามโครงการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและลด

ตนทุนการผลิต

เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนตาม

โครงการผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัยและลดตนทุนการ

ผลิต  ฯลฯ

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

เกษตรวิถีชุมชนตําบลบาน

ถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของ

ผลผลิต

ประชาชนมีรายไดจาก

ภาคการเกษตรมาก

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

   1.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
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แบบ ผ 02

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เครือขายผูนําชุมชนตําบล

บานถ้ําตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ผูนําชุมชนตําบลบานถ้ําตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผูนําชุมชนตําบลบานถ้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีรายไดจาก

ภาคการเกษตรมาก

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

6 โครงการฝกอบรมอาชีพลด

รายจายเพ่ิมรายได กลุมสตรี

 กลุมผูสูงอายุกลุมเกษตรกร

และประชาชนทั่วไป

เพ่ือฝกอบรมอาชีพลดรายจาย

เพ่ิมรายได กลุมสตรี กลุม

ผูสูงอายุกลุมเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุกลุม

เกษตรกรและประชาชน

ทั่วไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีรายไดมาก

ขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

7 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การรวมกลุมและพัฒนา

ศักยภาพกลุมดานอาชีพตางๆ

 ในพ้ืนที่

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ

รวมกลุมและพัฒนาศักยภาพ

กลุมดานอาชีพตางๆในพ้ืนที่

กลุมอาชีพตําบลบานถํ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีรายไดมาก

ขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

8 โครงการจัดหาจุดจําหนาย

สินคาและผลิตภัณฑชุมชน

เพ่ือจัดหาจุดจําหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑชุมชน และคาใชจาย

อื่นๆที่เก่ียวของ

พ้ืนที่ในเขต ทต.บานถ้ํา       30,000      30,000       30,000       30,000       30,000 รอยละผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีรายไดมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

/ฝายอํานวยการ

- - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - -

1.4 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ

รวม     8  โครงการ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

  1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่

อยูเวรยามเฝาระวังสา

ธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 และเพื่อกันไมใหน้ํารั่ว

ปรับปรุงหองนอนเวรยามและ

เปลี่ยนหลังคา ขนาดกวาง 8 เมตร

 ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ

250,000   - - - -  สามารถรองรับ

ผูปฏิบัติหนาที่มาก

ขึ้น รอยละ 80

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลืออยางทันทวงที

กองชาง

2 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร

เรยีน อาคารประกอบ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา เชน 

ซอมแซมฝา เพดาน หลงัคา เปนตน

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000    อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ รร.อนุบาล

ฯ ไดรับการ

ปรับปรุง/ซอมแซมป

ละ 1 ครั้ง

 อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ รร.อนุบาลฯ 

มีความปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางรั้ว คสล. โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา หมู 2

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา

กอสรางรั้ว คสล. ยาว 165 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

660,000 - - - นักเรียนมีความ

ปลอดภัยรอยละ 80

รร.อนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํามีรั้ว

คงทนและเกิดความ

ปลอดภัยตอเดก็

มากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

  1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

4 โครงการกอสรางโครงหลังคาของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพื่อปองกันน้ําฝนตก

กระเดน็ลงมาทางเดินเทา

ในอาคารเรียน

กอสรางโครงหลังคา ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 4 เมตร จํานวน 2 จุด 

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

100,000 - - - - นักเรียนมีความ

ปลอดภัยรอยละ 80

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรง

กองชาง

5 โครงการกอสรางโครงหลังคาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกอง

การศึกษาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพื่อปองกันน้ําฝนตก

กระเดน็ลงมาทางเดินเทา

ในอาคารเรียน

กอสรางโครงหลังคา ขนาดกวาง 

3.20 เมตร ยาว 24 เมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาลฯ

140,000 - - - - เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยรอยละ 80

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรง

กองชาง

รวม 5 โครงการ - 640,000 810,000 150,000 150,000 150,000 - -
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แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตการ

ปฏิบัติ รูปแบบ โคก หนอง นา 

โมเดล

เพ่ือพัฒนาแปลงเกษตร

ผสมผสานตนแบบระดับตําบล

พ้ืนที่แปลงเกษตรแบบ

ผสมผสานในชุมชนตําบล

บานถํ้า

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  มีพ้ืนที่แปลงเกษตร

แบบผสมผสานที่

ดําเนินการตอเนื่องย่ังยืน

ไมนอยกวา 3 แปลง

ชุมชนไดรับการพัฒนา

แปลงเกษตรแบบ

ผสมผสานใหเปน

ตนแบบแกชุมชนอ่ืน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

2 โครงการกสิกรรมธรรมชาติตําบล

บานถํ้า

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

การเกษตรในชุมชนให

ปลอดภัย ลดการใชสารเคมี

ในการเกษตร

ในเขตพื้นที่ตําบลบานถ้ํา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  มีพ้ืนที่ตนแบบเกษตร

จํานวนไมนอยกวา 3 

แปลง

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง ปลอดภัยจาก

สารเคมีจากการเกษตร

ในพื้นที่

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

3 โครงการอบรมการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและลดตนทุน

การผลิต

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ

ตาม  โครงการฝกอบรมการ

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

และลดตนทุนการผลิต

พ้ืนที่ในเขต ทต.บานถํ้า        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 รอยละผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีรายได

มากข้ึน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

4 โครงการบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตรประจํา

ตําบลบานถ้ํา

เพ่ือบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตร

ประจําตําบลบานถํ้า

พ้ืนที่ในเขต ทต.บานถํ้า        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 รอยละผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีรายได

มากข้ึน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

1.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

หนาที่ 61



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการชวยเหลือประชาชนดาน

เกษตรเพ่ือเยียวยาพืชผลทาง

การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย 

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล  

เพ่ือชวยเหลือประชาชนดาน

เกษตรเพ่ือเยียวยาพืชผลทาง

การเกษตรที่ไดรับความ

เสียหาย  และคาใชจายอื่น ๆ

 ที่เก่ียวของ 

พ้ืนที่ในเขต ทต.บานถํ้า      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 รอยละผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีรายได

มากข้ึน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

6 โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพ่ือ

การเกษตร (พ้ืนที่สาธารณะ

ประโยชน) หมูที่ 11

เพ่ือเปนการกักเก็บน้ําสําหรับ

การอุปโภคบริโภค

พ้ืนที่ขุดดินไมนอยกวา 

2,700  ตรม.

     350,000      350,000      350,000      350,000      350,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น  รอย

ละ 80

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ํา

กองชาง

- - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - -

1.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

รวม     6   โครงการ

หนาที่ 62



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

     1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตลาดสดนาซื้อ เพ่ืออบรมแมคาและ

ผูประกอบการ และสงเสริม

พัฒนาตลาดสดใหไดมาตรฐาน

แมคาและผูประกอบการ

ตลาดสดเทศบาลตําบล

บานถํ้า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีรายได

มากข้ึน

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการโรงฆาสัตวเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการโรงฆาสัตว

เทศบาลตําบลบานถํ้า และ

คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ

ในเขตพื้นที่ตําบลบานถ้ํา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  โรงฆาสัตวเทศบาลฯ มี

มาตรฐานรอยละ 80

ประชาชนไดบริโภค

เนื้อสัตวที่สะอาดได

มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

- - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - -รวม     2   โครงการ

งบประมาณ

หนาที่ 63



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมีโอกาสแสดง

ความสามารถในการคิดริเริ่ม

สรางสรรค เช่ือมั่นในตนเอง

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 80 ของเด็ก

และเยาวชนมีโอกาส

แสดงความสามารถ

เด็กและเยาวชนมีแรง

บันดาลใจ และ

ตระหนักถึงคุณคาของ

ตนเอง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศกึษา)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

กิจกรรมรณรงคปองกันและ

แกไขยาเสพตดิของนักเรียน

และสงบุคลากรทางการศึกษา

เขารับการฝกอบรม

1) นักเรียนในโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบานถํ้า

2) บุคลากรทางการศึกษา

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

นักเรียนมีความรูและ

เขาใจพิษภัยของยา

เสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน

ครู บุคลากรทางการศกึษา

และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ

ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการที่มี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาไดรับ

การพัฒนาเพ่ิมพูน

ประสบการณอยางเปน

ระบบและมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

หนาที่ 64



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลตําบลบานถ้ํา

    400,000    400,000     400,000    400,000      400,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล)

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล

    200,000    200,000     200,000    200,000      200,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย)

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย

    100,000    100,000     100,000    100,000      100,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

หนาที่ 65



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหา

วนาราม)

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็นักเรียน

วัดรัตนคหูาวนาราม

    100,000    100,000     100,000    100,000      100,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคหูา)

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็นักเรียน

วัดสุวรรณคหูา

    100,000    100,000     100,000    100,000      100,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

หนาที่ 66



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

9 คาใชจายในการจัดหาอาหาร

เสริม (นม) สําหรับเด็กและ

นักเรียนสังกัดสถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของนักเรียน

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

สําหรับเด็กและนักเรียน

สังกัดสถานศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา 

ดังตอไปนี้

1.ศพด.ถ้ํามงคล

2 ศพด.ถ้ําอนามัย

3.ศพด.วัดสุวรรณคหูา

4.ศพด.วัดรัตนคหูาวราราม

5.รร.อนุบาลเทศบาลตําบล

บานถ้ํา

6.รร.บานถ้ําประชานุเคราะห

7.รร.บานถ้ําประชาบํารุง

   1,070,000      1,080,000    1,090,000      1,100,000   1,110,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100) ไดรับอาหาร

เสริมนม

นักเรียนไดรับอาหาร

เสริม(นม)อยาง

เพียงพอและมีคุณภาพ

มีสุขภาพอนามัย

สมบูรณตามวัย

กองการศึกษา

หนาที่ 67



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

10 เงินอุดหนุนสาํหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียนบานถํ้า

ประชานุเคราะห

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็นักเรียน

โรงเรียนบานถ้ําประชานุ

เคราะห

    900,000    900,000     900,000    900,000      900,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

11 เงินอุดหนุนสาํหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียนบานถํ้า

ประชาบํารุง

เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก

อนามัย

สนับสนุนงบประมาณอาหาร

กลางวันสําหรับเดก็นักเรียน

โรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง

    350,000    350,000     350,000    350,000      350,000  จํานวนรอยละของ

นักเรียน (รอยละ 

100)

เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารที่มี

ประโยชนถูกหลัก

อนามัย

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

ตามโครงการสานสัมพันธวันแหง

ความสําเร็จโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให

นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม

และกระบวนการที่หลากหลาย

 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทุกดาน

อยางสมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูทุกดานของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      20,000      20,000       20,000      20,000        20,000 รอยละของนักเรียนที่

เรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบล

บานถ้ําไดเรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

หนาที่ 68



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

13 โครงการศกึษาแหลงเรียนรูสูโลก

กวาง

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให

นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม

และกระบวนการที่หลากหลาย

 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทุกดาน

อยางสมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูทุกดานของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000 รอยละของนักเรียนที่

เรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบล

บานถ้ําไดเรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา

14 โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให

นักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม

และกระบวนการที่หลากหลาย

 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทุกดาน

อยางสมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูทุกดานของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000 รอยละของนักเรียนที่

เรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบล

บานถ้ําไดเรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

หนาที่ 69



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

15 โครงการหนูนอยเขาครัว เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กได

เรียนรูผานกิจกรรมและ

กระบวนการที่หลากหลาย

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทุกดาน

อยางสมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเรียนรุทุกดานของ

โรงเรียนอนุบาลฯ

      10,000      10,000       10,000      10,000        10,000 รอยละของเด็ก

นักเรียนที่เรียนรู

ผานกระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

เด็กนักเรียนของ

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

ไดเรียนรูผาน

กระบวนการที่

หลากหลายและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพทุกดานได

สมวัย

กองการศึกษา  /

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

16 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

วิถีพุทธ

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบล

บานถ้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      40,000      40,000       40,000      40,000        40,000  รอยละของนักเรียน

ที่ไดเขารวมกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาการทุกดาน

โรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กในเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

ไดรับการสนับ สนุน

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเกิดระ

สิทธิภาพสูงสดุ

กองการศึกษา  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ทั้ง 4 แหง/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล  

บานถ้ํา

หนาที่ 70



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

17 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม 

ตามโครงการเขาคายเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิ  O - NET

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      40,000      40,000       40,000      40,000        40,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

18 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม 

ตามโครงการสอนเสริมนักเรียน

มัธยมเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การสอบ O - NET

เพ่ือยกระดับคาเฉลี่ยของการ

ทดสอบระดับชาติ  O - NET 

ของโรงเรียนสงูข้ึน

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      40,000      40,000       40,000      40,000        40,000  ผลการสอบ 

O - NET สูงขึ้น

นักเรียนมีคะแนนการ

สอบ O - NET และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทั้ง 5 กลุมสาระ

เพ่ิมขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

19 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม 

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน (สอน

เสริมชวงปดภาคเรียน)

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนให

สูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  ผลการสอบ 

O - NET สูงขึ้น

นักเรียนมีคะแนนการ

สอบ O - NET และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทั้ง 5 กลุมสาระ

เพ่ิมขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

หนาที่ 71



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

20 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม 

ตามโครงการสงเสริมสถานศึกษา

เปนสังคมแหลงเรียนรู

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      40,000      40,000       40,000      40,000        40,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนไดรับการ

สงเสริม สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

21 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม 

ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน

เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค

นักเรียนไดรับการสนับสนุน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมรอยละ 100

นักเรียนไดรับความรู

เกี่ยวกับหลักคุณธรรม 

และจริยธรรมที่นําไปใช

ในชีวิตประจําวัน

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

หนาที่ 72



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

22 อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

ตามโครงการการบริหารจัดการ

ขยะโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศกึษา

เห็นความสําคัญและสามารถ

ปฏิบัตไิดในเรื่องการลดการคดั

แยกขยะและการนําขยะ

กลับมาใชประโยชนใหม

นักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

สามารถแยกขยะมูลฝอยได 

มีอุปกรณและสถานที่รองรับ

ขยะที่เพียงพอ ปริมาณขยะ

ลดลง

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  บุคลากรและ

นักเรียนทุกคนมี

ความตระหนักใน

เรื่องขยะสามารถ

แยกขยะมูลฝอยได 

มีอุปกรณและ

สถานที่รองรับขยะที่

เพียงพอ ปริมาณ

ขยะลดลง

นักเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษามีความรู

 มีจิตสํานึกและมีความ

ตระหนักในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและ

สามารถเปนตัวอยางที่ดี

ใหกับชุมชนในการคัด

แยกขยะกอนทิ้งอยาง

ยั่งยืน

กองการศึกษา/

โรงเรียนถ้ําปน  

วิทยาคม

23 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชา

บํารุง ตามโครงการขับขี่

ปลอดภัยมีวินัยจราจร

เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนบาน

ถ้ําประชาบํารุง ไดตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการใขรถใช

ถนนและนําความรูไปใชให

เกิดประโยชนตอชุมชน

นักเรียนมีความรูความเขาใจ

ในวินัยจราจร

      10,000      10,000       10,000      10,000        10,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจในวินัยจราจร

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชาบํารุง

หนาที่ 73



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

24 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชา

บํารุง ตามโครงการสงเสริมวินัย

และจริยธรรมนักเรียน

เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนให

นักเรียนมีวินัย จริยธรรม ดวย

กาย วาจา ใจ อันจะเปนการ

พัฒนานักเรียนใหเปนมนุษย

โดยสมบูรณ

นักเรียนมีวินัย จริยธรรม 

ดวยกาย วาจา ใจ

      15,000      15,000       15,000      15,000        15,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนมีวินัย 

จริยธรรม ดวยกาย 

วาจา ใจ

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชาบํารุง

25 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชา

บํารุง ตามโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนให

นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในดานทักษะ การฟง พูด อาน

และเขียน

นักเรียนโรงเรียนบานถํ้า

ประชาบํารุง

      11,200      11,200       11,200      11,200        11,200  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษที่

ดีขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชาบํารุง

26 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชา

บํารุง ตามโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

O-NET,NT

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนให

สูงขึ้น

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น

      14,145      14,145       14,145      14,145        14,145  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เพ่ิมขึ้น

รอยละ 5

โรงเรียนมีการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนเพ่ิม

สูงขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชาบํารุง

หนาที่ 74



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

27 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุ

เคราะห ตามโครงการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนให

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ดวยกาย วาจา ใจ อันจะเปน

การพัฒนานักเรียนใหเปน

มนุษยโดยสมบูรณ

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

 ดวยกาย วาจา ใจ

      20,000      20,000       20,000      20,000        20,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ดวยกาย 

วาจา ใจ

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชานุเคราะห

28 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุ

เคราะห ตามโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน

เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีความรู

 ทักษะ และความพรอม

สําหรับการทดสอบระดับชาติ

และระดับอื่นๆ

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น

อยางมีประสิทธิภาพ

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

โรงเรียนมีการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนเพ่ิม

สูงขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา/

โรงเรียนบานถ้ํา

ประชานุเคราะห

หนาที่ 75



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

29 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายใน

การจัดซื่อวัสดุการศึกษา สื่อ

และเครื่องเลนพัฒนา การ

สําหรับจัดการเรียนการสอน

ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

บานถ้ํา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

พ้ืนที่เทศบาลตําบลบานถํ้า 

จํานวน 4 แหง

    200,000    200,000     200,000    200,000      200,000  รอยละของศนูย

พัฒนาเด็กที่ไดรับ

การสนับสนุนและ

จัดหาวัสดุการศึกษา

 สื่อและเครื่องเลน

พัฒนาการที่เพียงพอ

เหมาะสมและได

มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กทั้ง ๔ 

แหงมีวัสดุการ

การศึกษา สื่อและ

เครื่องเลนพัฒนาการที่

เพียงพอเหมาะ สม 

และไดมาตรฐานเปน

เครื่องมือในการ

สงเสริมพัฒนา การ

สําหรับเด็กอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

หนาที่ 76



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

30 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน คาหนังสือเรียน อุปกรณ

การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน

และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายใน

การในการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

สนับสนุนเปนคาใชจายใน

การในการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา เชน คา

เครื่องแบบนักเรียน คา

หนังสอืเรียน คาอุปกรณการ

เรียน คาพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน ฯลฯ

    150,000    150,000     150,000    150,000      150,000  รอยละของเด็ก

นักเรียนที่ไดวัสดุการ

 ศึกษา สื่อและเครื่อง

เลนพัฒนาการ

สําหรับจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

 และไดมาตรฐาน

เด็กนักเรียนไดวัสดุ

การศึกษา สื่อและ

เครื่องเลนพัฒนาการ

สําหรับจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสม 

และไดมาตรฐาน

กองการศึกษา /

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

หนาที่ 77



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

31  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน คาจัดการเรียนการสอน

เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ

เรียนการสอนและการ

บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบานถํ้า

1) คาสื่อและอุปกรณการ

เรียน

2) คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

    200,000    200,000     200,000    200,000      200,000  นักเรียนทุกคน

ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสามารถจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองการศึกษา / 

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

32 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา

เพ่ือจัดทําการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

 - จัดทําเอกสาร

ประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษา

- จัดดําเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษา โดย

คณะกรรมการประเมิน

      20,000      20,000       20,000      20,000        20,000  สถานศึกษาที่สังกัด

เทศบาลตําบลบาน

ถ้ําทั้ง 5 แหงผาน

เกณฑการประกัน

คุณ ภาพภายใน

สถานศกึษาในระดับดี

สถานศกึษาที่สังกัด

เทศบาลตําบลบานถ้ําทั้

 5 แหง ไดรับการ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถาน ศึกษา

อยางเปนระบบ

กองการศึกษา

หนาที่ 78



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

33 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานถ้ํา คา

หนังสอืเรียน อุปกรณการเรียน 

คาเครื่องแบบนักเรียนและคา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็ตําบลบานถํ้า

สนับสนุนเปนคาใชจายใน

การในการบริหารการศึกษา

ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา จํานวน 4 แหง

    250,000    250,000     250,000    250,000      250,000  นักเรียนศนูยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลบาน

ถ้ํามีศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนศนูยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

โครงการสงเสริมการเรียนรูเดก็

ปฐมวัยทองถ่ินไทย ผานการเลน)

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

สนับสนุนสงเสริมใหการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ําเกิดประสิทธิ 

ภาพสูงสุด

    100,000    100,000     100,000    100,000      100,000  จํานวนกิจกรรมที่

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนการจัด

การศึกษา

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

ไดรับการสนับ สนุน

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ

กองการศึกษา

หนาที่ 79



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

35 โครงการอบรมสัมมนา การ

จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

ปฐมวัยขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเขารับการอบรม

โครงการฯ

เพ่ือสรางความมั่นใจวา

สถานศกึษาจะจัดการศึกษา

ไดคณุภาพมาตรฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษามีความรู 

ความสามารถ มีคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงคตามหลักสูตรที่

กําหนดและสังคมตองการ 

      11,000      11,000       11,000      11,000        11,000  บุคลากรทางการ

ศึกษาไดเขารับการ

อบรมตามโครงการฯ

สถานศกึษาจะจัด

การศึกษาไดคุณภาพ

มาตรฐาน ผูสําเร็จ

การศึกษามีความรู 

ความสามารถ มี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามหลักสูตร

ที่กําหนดและสังคม

ตองการ 

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

36 โครงการอบรมสัมมนา การ

จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ลงทะเบียนเขารับการอบรม

โครงการฯ

เพ่ือสรางความมั่นใจวา

สถานศกึษาจะจัดการศึกษา

ไดคณุภาพมาตรฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษามีความรู 

ความสามารถ มีคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงคตามหลักสูตรที่

กําหนดและสังคมตองการ 

      33,000      33,000       33,000      33,000        33,000  บุคลากรทางการ

ศึกษาไดเขารับการ

อบรมตามโครงการฯ

สถานศกึษาจะจัด

การศึกษาไดคุณภาพ

มาตรฐาน ผูสําเร็จ

การศึกษามีความรู 

ความสามารถ มี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามหลักสูตร

ที่กําหนดและสังคม

ตองการ 

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา

หนาที่ 80



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

37 โครงการอบรมทักษะการใช

คอมพิวเตอรพ้ืนฐานแกนักเรียน

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการ

เรียนรูของเดก็นักเรียนที่

แตกตางอยางหลากหลาย

นักเรียนไดรับการสงเสริม

ทักษะทางคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนมีความรู

เกี่ยวกับการใช

คอมพิวเตอร

กองการศึกษา

38 โครงการดุริยางคโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการ

เลนดนตรีและเปนตัวแทน

นักเรียนในการเขารวมวง

ดุริยางคของโรงเรียน

นักเรียนไดเปนตัวแทนเขา

รวมวงดุริยางคของโรงเรียน

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละของนักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม

นักเรียนไดเปนตัวแทน

เขารวมวงดุริยางคของ

โรงเรียน

กองการศึกษา/

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

39 โครงการอบรมครู ผูดูแลเด็ก 

ผูปกครอง เก่ียวกับการผลติสื่อ

นวัตกรรมของเลนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย

เพ่ือจัดอบรมการผลิตสื่อ

นวัตกรรมใหแกครู ผูดูแลเด็ก 

ผูปกครองในการจัดทําสื่อการ

เรียนรูใหมๆ

สื่อประเภทของเลน

ประกอบการจัด

ประสบการณเรียนรูและเปน

ศูนยการเรียนรู

        5,000        5,000         5,000        5,000          5,000  รอยละของผูเขารับ

การอบรมในการ

ผลิตส่ือนวัตกรรม

ของเลนสําหรับเด็ก

ผูเรียนมีสื่อ อุปกรณที่

เอื้อตอการเรียนรูได

มาตรฐาน เพียงพอ

และหลากหลาย

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ถ้ํามงคล

หนาที่ 81



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

40 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

เพ่ือใหศนูยพัฒนาเด็กเล็กมี

แหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้ง

ภายในและภายนอก ที่

เหมาะสมและเพียงพอได

มาตรฐาน

แหลงเรียนรูภายในเชนมุนป

ระสบการณตางๆ สื่อที่

สะทอนภูมิปญญาทองถิ่น 

แหลงเรียนรูภายนอก เชน 

บอทราย บอน้ํา เครื่องเลน

สนาม และสนามสรางปญญา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  จํานวนแหลงเรียนรู

ที่ไดทําขึ้นมาใชใน

การจัดประสบการณ

การเรียนรูของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

แหลงเรียนรูที่

หลากหลายทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน

ที่เหมาะสม เพียงพอ

และไดมาตรฐาน

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ถ้ํามงคล

41 โครงการผลติสื่อการสอน เพ่ือใหครูมีสื่อการสอนที่ใช

ประกอบในกิจกรรมการเรียน

การสอน

คณะครู ในสถานศึกษาสังกัด

กองการศึกษา เทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะครู ใน

สถานศกึษาสังกัด

กองการศึกษา 

เทศบาลตําบล

บานถ้ํา

คณะครู ในสถานศึกษา

สังกัดกองการศึกษา 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

42 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน)

เพ่ือสรางและพัฒนาแหลง

เรียนรูในหองเรียนและนอก

หองเรียน

สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู

ในและนอกหองเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนไดสราง

และพัฒนาแหลง

เรียนรูทั้งในและ

นอกหองเรียน

โรงเรียนไดสรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรูทั้ง

ในและนอกหองเรียน

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

หนาที่ 82



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

43 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียน)

เพ่ือพัฒนาหองสมุดของ

โรงเรียนในมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

หองสมุดโรงเรียนไดรับการ

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หองสมุดโรงเรียน

ไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

หองสมุดโรงเรียนไดรับ

การพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

44 โครงการพัฒนาศักยภาพครูใน

การจัดประสบการณที่เนนเดก็

นักเรียนเปนสําคัญ

เพ่ือใหครูมีคณุธรรม จริยธรรม

 มีความสามารถในการจัด

ประสบการณที่เนนเด็ก

นักเรียนเปนสําคัญ

คณะครู ในสถานศึกษาสังกัด

กองการศึกษา เทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มี

ความสามารถในการ

จัดประสบการณที่

เนนเดก็นักเรียนเปน

สําคัญ

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม

 มีความสามารถในการ

จัดประสบการณที่เนน

เด็กนักเรียนเปนสําคัญ

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล  

บานถ้ํา /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหผูบริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

กองการศึกษา เทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูบริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ปฏิบัตตินตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

ผูบริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

หนาที่ 83



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

46 โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต

ของสถานศึกษาใหมีเสถียรภาพ

สถานศกึษาสังกัดกอง

การศึกษา เทศบาลตําบล

บานถ้ํา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานศกึษามีระบบ

อินเทอรเน็ตที่มี

เสถียรภาพ

สถานศกึษามีระบบ

อินเทอรเน็ตที่มี

เสถียรภาพ

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สถานศกึษาสังกัดกองการศึกษา

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

สถานศกึษาใหสวยงาม 

นาอยู นาเรียนรู

สถานศกึษาสังกัดกอง

การศึกษา เทศบาลตําบล

บานถ้ํา

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สถานศกึษาไดรับ

การปรับปรุงภูมิทัศน

ใหนาอยู นาเรียนรู

สถานศกึษาไดรับการ

ปรับปรุงภูมิทัศนใหนา

อยู นาเรียนรู

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล   

บานถ้ํา /ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

48 โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน

ผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศกึษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สถานศกึษามีการ

บริหารจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

สถานศกึษามีการ

บริหารจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

หนาที่ 84



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

49 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

สําหรับโครงการแขงขันทักษะ

วิชาการ ระดับภาค (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบานถํ้า)

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของนักเรียนพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

50 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

สําหรับโครงการโครงการแขงขัน

ทักษะวิชาการ ระดับภาค (ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของนักเรียนพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํา

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

สําหรับโครงการแขงขันทักษะ

วิชาการ ระดับประเทศ)

เพ่ือสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของนักเรียนพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

หนาที่ 85



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

52 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

สําหรับการพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัดโรงเรียนเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

ครูสังกัดโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

      60,000      60,000       60,000      60,000        60,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

53 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

สําหรับการพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็เทศบาลตําบลบานถํ้า)

เพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

ครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

      70,000      70,000       70,000      70,000        70,000  เด็กใน ศพด.สังกัด

เทศบาลตําบลบาน

ถ้ํามีศักยภาพมากขึ้น

 เด็กใน ศพด.สังกัด

เทศบาลตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

ศพด.สังกัด

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

54 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย

อินเทอรเน็ตโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดหา

หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษา เชน ระบบ 

ADSL, ระบบ WIFI เปนตน

นักเรียนและบุคลากรสังกัด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      16,800      16,800       16,800      16,800        16,800  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

หนาที่ 86



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่นและนันทนาการ

55 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา จัดประชุมเพ่ือ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

นักเรียนและบุคลากรสังกัด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      20,000      20,000       20,000      20,000        20,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํามี

ศักยภาพมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

56 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ตําบลบานถ้ํา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

      40,000      40,000       40,000      40,000        40,000  รอยละ 80 ของ

นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ

กองการศึกษา

57 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน

การสงเสริมกิจกรรมรักการอาน

ในสถานศึกษา)

เพ่ือเปนคาใชจายในการการ

สงเสริมกิจกรรมรักการอานใน

สถานศกึษา

นักเรียนสังกัดโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบล

บานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํารักการ

อานมากขึ้น

 นักเรียนในเขตพ้ืนที่

ตําบลบานถ้ํารักการ

อานมากขึ้น

กองการศึกษา/

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบล    

บานถ้ํา

- - 5,864,145 5,874,145 5,884,145 5,894,145 5,904,145 - - -รวม     57   โครงการ

หนาที่ 87



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

    300,000    300,000     300,000    300,000      300,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

    100,000    100,000     100,000    100,000      100,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแห

เทียนพรรษา

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

        2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

หนาที่ 88



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

4 โครงการสืบสานประเพณี

ตานกวยสลาก

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการสืบชะตาตนน้ําขุนน้ํา

บอทราย

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

6 โครงการบวงสรวงเจาพอลานชาง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

เด็ก เยาวชน และประชาชนได

สืบสาน พิธีทางศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เด็ก เยาวชนประชาชนตําบล

บานถ้ํา

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละ 80 ของ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

มีการสืบสานและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษา

หนาที่ 89



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 2 : พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

7 โครงการแขงขันกีฬา ประชาชน 

เยาวชนตําบลบานถ้ําตานยาเสพ

ติด  ประจําป 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา  

ประชาชน  เยาวชนตําบลบาน

ถ้ํา ตานยาเสพติดประจําป  

เยาวชน - ประชาชนตําบล

บานถ้ํา

      70,000      70,000       70,000      70,000        70,000  รอยละ 80 ของ

เยาชนและ

ประชาชนที่เขารวม

กิจกรรม

ประชาชนและเยาวชน

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลมี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

กองการศึกษา

8 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลบานถ้ํา

นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็สังกัดเทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  รอยละ 80 ของ

นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ

กองการศึกษา

- - 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 - - -รวม   8   โครงการ

หนาที่ 90



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 

(อปพร.) ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการ

ปองกันและบรรเทาสสาธารณ

ภัยใหแก อปพร.

อปพร. สังกัดเทศบาลบานถํ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ปฎิบัติงานได

อยางถูกตอง รอยละ 80

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

เพ่ือใหความรูเบื้องตนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

นักเรียนในสถานศึกษาและ

ประชาชนทั่วไปเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนและประชาชน

ทั่วไปมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

มากขึ้น รอยละ 50

นักเรียนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ของพนักงานฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

พนักงานฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  กลุมเปาหมายมี

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

รอยละ 70

 พนักงานฝายปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยมี

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานมากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการฝกซอมแผนปองกัน

อุบัติภัยทางทองถนน

เพ่ือเปนการฝกซอมแผน

ปองกันอุบัติภัยทองถ่ินประจําป

พนักงานฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  กลุมเปาหมายมี

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

รอยละ 70

 พนักงานฝายปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยมี

ศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานมากยิ่งข้ึน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 

       3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

หนาที่ 91



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการใหความชวยเหลอื

ประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟนฟู

หลังเกิดสาธารณภัย

เพ่ือชวยเหลือและเยียวยาหรือ

ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให

ประชาชนในพ้ืนที่

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล

บานถ้ํา

     500,000     500,000     500,000      500,000      500,000 รอยละของจํานวนผูที่

ไดรับการชวยเหลือ

ผูไดรับความเดือดรอน

ไดรับการชวยเหลือใหมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

6 โครงการชวยเหลอืประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ ดานการบรรเทาสา

ธารณภัย

เพ่ือชวยแกไขปญหาให

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบานถ้ํา

ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล

บานถ้ํา

     500,000     500,000     500,000      500,000      500,000 รอยละของจํานวนผูที่

ไดรับการชวยเหลือ

ผูไดรับความเดือดรอน

ไดรับการชวยเหลือใหมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

7 โครงการชุมชนปลอดภัย เพ่ือจัดการฝกอบรมใหความรู

ดานการปองกันใหแกประชาชน

ในเขตพ้ืนที่

ประชาชนทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขาอบรมมีความรู 

รอยละ 80

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

8 โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัตประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ

ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัย

พิบัติ

ชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย

พิบัติประจําเทศบาลตําบล

บานถ้ํา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา

ภัยพิบัติฯ ปฏิบัติงานได

 รอยละ 80

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

9 โครงการฝกซอมแผนปองกันระงับ

อัคคภีัย

เพ่ือเปนการฝกซอมแผน

ปองกันอัคคีภัยประจําป

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบล

บานถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขารวมรอย

ละ 80

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

10 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน

เพ่ือสรางเสริมความรูและการ

ปองกันการติดยาเสพติดใน

ชุมชน

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบล

บานถ้ํา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารวมรอย

ละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่

หางไกลจากยาเสพติด

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 

โครงการ - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 - -

       3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

รวม           10

หนาที่ 92



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการบานถํ้านาอยู เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

เขตพื้นที่รักษาความสะอาด

และปรับภูมิทัศนบานเรือน

ตนเองใหถูกสุขอนามัยเบื้องตน

ประชาชนในเขตเทศบาล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ รอยละ 80

ชุมชนในเขตพ้ืนที่

12 หมูบาน มีภูมิทัศน

ที่สะอาดสวยงามนามอง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอาสาบริบาลทองถิ่นเพ่ือ

ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพ่ือดูแลผูดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

ตําบลบานถ้ํา

     120,000     120,000     120,000      120,000      120,000 ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ไดรับการดูแล มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รอยละ 80

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการฝกอบรมอาสาบริบาล

ทองถิ่น

เพ่ือใหความรูแกอาสาสมัคร

บริบาลทองถิ่นในการดูแล

ผูดแูลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

ตําบลบานถ้ํา

     100,000     100,000     100,000      100,000      100,000 ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ไดรับการดูแล มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม

พระปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพ่ือปองกันการเกิดโรคพิษ

สุนัขบาระบาดในชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล        30,000       30,000       30,000        30,000        30,000 ผูเขารวมโครงการ รอย

ละ 80

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจและปองกันการ

ระบาดของโรคพิษสุนัข

บา

กองสาธารณสุขฯ

265,000 265,000 265,000 265,000 265,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

หนาที่ 93



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหแกนนํามีความรูใน ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมโครงการ ประชาชนในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

แกนนําในการควบคุมปองกัน การควบคุมและปองกันโรค รอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง

โรคติดตอในชุมชน ติดตอในชุมชน

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานศนูยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน

เพ่ือสรางเสริมและพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการนิเทศ

ติดตามการดําเนินงานศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

คณะกรรมการนิเทศติดตาม

การดาํเนินงานศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเขารวมโครงการ รอย

ละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่มี

สุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือแกไขปญหาขอรองเรียน ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรับความ ประชาชนในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รองทุกขของผูบริโภคในเขต คุมครอง รอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง

การตรวจสอบแกไขปญหา พ้ืนที่

ขอรองเรียน รองทุกขและการ

อนามัยสิ่งแวดลอมอันจะมีผล

หรืออาจจะมีผลตอสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

8 โครงการรณรงคควบคุมปองกัน เพ่ือใหประชาชนมีความรู ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับความรู ประชาชนในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคติดตอ ในการปองกันโรคตดิตอ รอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

หนาที่ 94



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปองกันและระงบัโรคติดตอ เพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจาก ประชาชนในเขตเทศบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรับความรู ประชาชนในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคติดตอ รอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง

10 โครงการรวมทํา รวมคิด พิชิตยุงราย เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจาก ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับความรู ประชาชนในพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

โรคที่เกิดจากยุง รอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

แกนนําในการควบคุมปองกันโรค

เอดสเพื่อลดจํานวนผูปวยรายใหม

ในชุมชน

เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

เอดสรวมไปถึงลดจํานวนผูปวย

รายใหมในชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูปวยรายใหม

ลดลงรอยละ 80

ตําบลบานถ้ํามีผูปวย

โรคเอดสลดจํานวนลง

จนหมดไป

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา

ชุมชนและประชาชนดานการ

สงเสริมสุขภาพการควบคุมและ

ปองกันโรคในชุมชนตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสรางเสริมและพัฒนาผูนํา

ชุมชนและประชาชนดานการ

สงเสริมสุขภาพการควบคุม

และปองกันโรคในชุมชนตําบล

บานถ้ํา

ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  จํานวนผูเขารวมรอย

ละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่มี

สุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

หนาที่ 95



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนในพ้ืนที่มี กองสาธารณสุขฯ

โรคขาดสารไอโอดินอยาง มีความรูเกี่ยวกับการขาด รอยละ 80 สุขภาพแข็งแรง

เขมแข็งและยั่งยืน ไอโอดิน

14 โครงการจัดการปญหาขอรองเรียน เพื่อแกไขปญหาขอรองเรยีน ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดรับความ ประชาชนในพ้ืนที่มี กองสาธารณสุขฯ

ดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม คุมครอง รอยละ 80 สุขภาพแข็งแรง

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน อุดหนุนคณะกรรมการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนตําบล กองสาธารณสุขฯ

(จํานวน 12 หมูบาน) ตามโครงการ เขตพื้นที่ 12 หมูบานมีสุขภาพ หมู 1 - 12 หมูละ  รอยละ 80 บานถ้ํามีสุขภาพแข็งแรง

พระราชดําริดานสาธารณสขุ ที่แข็งแรง 20,000 บาท  ของเปาหมาย

16 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือใหประชาชนไดบริโภค

อาหารที่สะอาดปลอดภัยจาก

สถานประกอบการที่ได

มาตรฐาน

ประชาชนตําบลบานถ้ํา        20,000       20,000       20,000        20,000        20,000  จํานวนสถาน

ประกอบการเขารวม

รอยละ 80

ประชาชนตําบลบานถ้ํา

มีสุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการบริหารจัดการระบบ

การแพทยฉุกเฉินของเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา (สํานักปลัด)

เพ่ือบริหารจัดการระบบ

การแพทยฉุกเฉินใหเขาถึง

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชนตําบลบานถ้ํา        50,000       50,000       50,000        50,000        50,000  ประชาชนท่ีเผชิญ

เหตุไดรับบริการรอย

ละ 80

ประชาชนตําบลบานถ้ํา

มีสุขภาพแข็งแรง

ปลอดภัย

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

     รวม           17  โครงการ - 745,000 745,000 745,000 745,000 745,000 - -

3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

หนาที่ 96



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการการชวยเหลือประชาชน เพื่อเปนการแกไขปญหา ผูยากจน ผูดอยโอกาส 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมาย ประชาชนมีรายได สํานักปลัด

ในการแกไขปญหาความยากจนและ ความยากจนใหแกกลุมผูมี ผูมีรายไดนอยผูยากไรและ ไดรับการชวยเหลือ เพิ่มขึ้น /ฝายอํานวยการ

สวัสดกิารอื่นๆแกผูดอยโอกาสและ ความยากจน ผูดอยโอกาส ฯลฯ ผูมีสติไมสมประกอบ รอยละ 80

ผูยากจน ครอบครวั ผูมีรายไดนอย

ผูยากไร ผูมีสติไมสมประกอบ 

- - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - -รวม    1   โครงการ

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณ

หนาที่ 97



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันและแกไข เพ่ือใหสงัคมและชุมชนมีสวน เดก็ สตรี และบุคคลใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย ชุมชนตําบลบานถํ้า สาํนักปลัด/

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก รวมในการปองกัน แกไขปญหา ครอบครวั ไดรับการชวยเหลอื ปราศจากความรุนแรง ฝายอํานวยการ

สตรแีละบุคคลในครอบครวั และสรางเครือขาย เฝาระวัง รอยละ 80 ในครอบครัว

ปญหาในพ้ืนที่

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของ ผูพิการในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย ผูพิการตระหนักถึง สาํนักปลัด/

และประชาชนในเขตเทศบาล กลุมผูพิการใหอยูในสังคม ไดรับการชวยเหลือ คณุคาของตนเอง ฝายอํานวยการ

ตําบลบานถ้ํา ไดอยางเหมาะสม รอยละ 80 อยางเหมาะสม

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือเสริมสรางความรูความ เด็กและเยาวชนพื้นที่ในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม ในพื้นที่ลดอัตราการ สํานักปลัด/

การตั้งครรภกอนวัยอันควร เขาใจแกเยาวชนในการ เทศบาล รอยละ 80 ตั้งครรภกอนวัยอันควร ฝายอํานวยการ

ปองกันตนเองอยางถูกตอง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลบานถ้ํา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลบานถ้ํา

ผูสูงอายุตําบลบานถ้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ผูสงูอายุมีกิจกรรม

รวมกัน

รอยละ 80

จํานวนผูสูงอายุที่อยูใน

ภาวะซึมเศราลดลง

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

5 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

บทบาทสตรี งานเทศกาลดอกคําใต

งาม

เพ่ือสงเสริมบทบาทสตรีใน

ตําบลบานถ้ําใหมีความเขมแข็ง

 พึงพาตนเองได

กลุมสตรีแมบานตําบลดอกคําใต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

เครอืขายกลุมสตรี

ตําบลบานถ้ํามีความ

เขมแข็ง

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3.4 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ

หนาที่ 98



แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 4 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 :  พฒันาสาธารณสุขและการกีฬา 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการสงเสริมศกัยภาพสภาเดก็

และเยาวชนเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสรางโอกาสแหงการเรยีนรู

ใหกับเด็ก และเยาวชนในเขต

พ้ืนที่

กลุมเด็กและเยาวชนตําบลบานถ้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

เครอืขายเด็กและ

เยาวชนตําบลบานถ้ํามี

ความเขมแข็ง

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใส

ใสใจทําดี : Teen To Be Good)

เพ่ือสรางโอกาสแหงการเรยีนรู

ใหกับเด็ก และเยาวชนในเขต

พ้ืนที่

กลุมเด็กและเยาวชนตําบลบานถ้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

เครอืขายเด็กและ

เยาวชนตําบลบานถ้ํามี

ความเขมแข็ง

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

8 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน

ตําบลบานถ้ําปองกันยาเสพติด

เพ่ือใหเดก็ๆไดรับรูเกี่ยวกับ

โทษและผลกระทบของยาเสพ

ติด

เดก็และเยาวชนพื้นที่ในเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

เดก็และเยาวชนใน

พ้ืนที่หางไกลจากยา

เสพติด

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

9 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

สรางความปรองดองสมานฉันท

ตําบลบานถ้ํา

เพ่ือจัดกิจกรรม เพ่ือสรางความ

สามัคคีของคนในชุมชน อาทิ

เชน การจัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ  การจัดกิจกรรม

อันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

พ้ืนที่ตําบลบานถ้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่มี

ความรักสามัคคี

ปรองดอง

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานและชุมชน

เพ่ือจัดกิจกรรมหรือฝกอบรม

ใหความรูเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือ

การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน

และชุมชน

 12 หมูบาน ในเขตพ้ืนที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนมีสวนรวม

รอยละ 80

ตําบลบานถ้ําเกิดการ

พัฒนาตรงกับปญหา

ของประชาชน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

- - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - -รวม     10   โครงการ

3.4 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ

หนาที่ 99



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การลดใชพลังงานภายในองคกร

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแก

บุคลากรสังกัดเทศบาลได

เห็นความสําคัญของการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

และการประหยัดพลังงาน

 บุคลากร คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา สังกัดเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      30,000      30,000       30,000      30,000        30,000  กลุมเปาหมายลดการ

ใชพลังงานลง รอยละ 

80

สํานักงานเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา เปน

องคกรแหงการ

ประหยัดพลังงาน

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

- 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

        4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

รวม    1   โครงการ

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนาที่ 100



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงคปองกันและ เพ่ือปองกันและแกไขการเกิด ผูนําชุมชนและเครือขาย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของไฟปา ประชาชนมีสุขภาพ

แกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาและหมอกควัน ทั้ง  12  หมูบาน และหมอกควันลดลง แข็งแรงปลอดภัย

รอยละ 80 จากหมอกควัน

2 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาสถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

สถานการณฝุนละอองขนาด

เลก็ PM 2.5

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

      50,000      50,000       50,000      50,000        50,000 แกนนํามีความรูในการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงและมีอากาศที่

สะอาดมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

- - 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - - -

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

รวม     2   โครงการ

สํานักปลัด/

ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

หนาที่ 101



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมเครือขายแยก เพื่อใหชุมชนมีเครือขายใน เครือขายการจัดการขยะรีไซเคิล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีการคัดแยก ประชาชนมีการคัดแยก กองสาธารณสุขฯ

ขยะเพ่ือพัฒนาชุมชน การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะเพิ่มข้ึนรอยละ 80 ขยะและปริมาณขยะลดลง

2 โครงการจัดการปญหาขอ เพ่ือจัดการขอรองเรียนรอง ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละการแกไขปญหา ประชาชนในเขตพ้ืนที่ กองสาธารณสุขฯ

รองเรียนดานสุขาภิบาลและ ทุกขดานสุขาภิบาลฯ ในเขต ตําบลบานถ้ํา
ขอรองเรียนครบถวน มีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม พ้ืนที่ รอยละ 100 ที่เหมาะสม

3 โครงการปองกันและควบคุม

ปญหามลพิษทางอากาศใน

ชุมชน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

พ้ืนที่รวมกันปองกันและ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อากาศในชุมชนสะอาด

รอยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

- - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

รวม     3   โครงการ

หนาที่ 102



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชน

เพ่ือดําเนินการบริหาร

จัดการขยะในชุมชนมตาม

กฎหมายที่เก่ียวของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีการจัดการ

ขยะที่ถูกตองเพ่ิมขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่เห็น

คุณคาของการจัดการ

ขยะที่ถูกตองเหมาะสม

กองสาธารณสุขฯ

- - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

     4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

รวม     1   โครงการ

หนาที่ 103



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือดําเนินการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตาม

กฎหมายที่เก่ียวของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน

รอยละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่เห็น

คุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

พ้ืนที่เขาใจและให

ความสําคัญกับการประหยัด

พลังงาน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การประหยัดพลังงาน

ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน

รอยละ 80

สภาพแวดลอมของ

เทศบาลดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมใหความรูการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพ่ือเพ่ือสงเสริมความรูดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีความรู

ดานการอนุรักษ

ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น รอย

ละ 80

ประชาชน

กลุมเปาหมายสามารถ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม

กองสาธารณสุขฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

     4.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

หนาที่ 104



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการทองถิ่น ปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ "ทองถิ่น สรางปา 

รักษน้ํา"

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ

เพ่ิมพ้ืนที่ปาในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 5,000        5,000       5,000        5,000       5,000         ตําบลบานถ้ํามีพื้นที่ปา

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ตําบลบานถ้ํามี

สภาพแวดลอมที่ชวย

ลดภาวะโลกรอน

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการอบรมใหความรูการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบ

มีสวนรวมในชุมชน

เพ่ือเพ่ือกระตุนใหประชาชน

รวมกันบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ของตนเอง

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู

ดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 80

ประชาชน

กลุมเปาหมายสามารถ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา

ในชุมชน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใช

น้ําอยางประหยัด มีการ

จัดการน้ําอยางเหมาะสม

ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 5,000        5,000       5,000        5,000       5,000         ประชาชนมีความรูใน

การอนุรักษน้ํา เพ่ิมขึ้น

 รอยละ 80

ประชาชนตําบลบาน

ถ้ํามีน้ําอุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการปลูกปาทดแทนใหกับ

กรมปาไม

เพ่ือดําเนินกิจกรรมปลูกปา

ทดแทนใหกับกรมปาไม

เนื่องจากเทศบาลตําบลบาน

ถ้ําไดเขาไปใชประโยชนจาก

ปา

ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา         5,000        5,000         5,000        5,000          5,000 ตําบลบานถ้ํามีพื้นที่ปา

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

สภาพแวดลอมของปา

ไมถูกทําลาย

กองสาธารณสุขฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

4.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

หนาที่ 105



แบบ ผ 02

    4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 5 พัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือดําเนินการอนุรักษและ

จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น

รวมไปถึงการปกปกรักษาไว

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่น

ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 5,000        5,000       5,000        5,000       5,000         ชุมชนมีฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ

รอยละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่เห็น

คุณคาของภูมิปญญา

ทองถิ่นจากพันธุพืชใน

ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก

เพ่ือสรางผูนําในการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

20,000      20,000     20,000      20,000     20,000       ประชาชนดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม 

รอยละ 80

ประชาชนในพ้ืนที่เห็น

คุณคาของการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนของตนเอง

กองสาธารณสุขฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวม   9   โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - -

4.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

หนาที่ 106



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝกอบรมทบทวนความรู

งานทะเบียนราษฎร

เพ่ือฝกอบรมทบทวนความรู

เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ใหแกนายทะเบียนผูรับแจงและ

เครอืขายอาสาสมัครฝาย

ทะเบียนราษฎรประจําหมูบาน

 นายทะเบียนผูรับแจงและเครอืขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียนราษฎรฯ 

ประจําหมูบาน จํานวน 36 คน

       20,000         20,000       20,000       20,000        20,000  นายทะเบียนผูรับ

แจงและเครือขาย

อาสาสมัครฝาย

ทะเบียนราษฎร 

รอยละ 80 

สามารถปฏิบัตงิาน

ในหนาที่ไดถูกตอง

ตามระเบียบ/

กฎหมายและมี

ประสิทธิภาพ

 ประชาชนไดรับการ

อํานวยความสะดวก 

รวมเร็ว และอยางถูกตอง

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

2 โครงการฝกอบรมใหความรูกฎหมาย

เบื้องตนแกประชาชน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวกับสิทธิ

หนาที่ของตนเอง

 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานถ้ํา        20,000         20,000       20,000       20,000        20,000  กลุมเปาหมายเขาใจ

 รอยละ 80

 ประชาชนสามารถใช

สิทธิของตนตาม

กฎหมายไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

3 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ

 พรบ.ขอมูลขาวสาร

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนให

ความสําคญัและรูถึงสิทธิของตน

ในการรับรูขอมูลขาวสารของ

ทางราชการอยางถูกตอง

 ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานถ้ํา        10,000         10,000       10,000       10,000        10,000  กลุมเปาหมายเขาใจ

 รอยละ 80

 ประชาชนสามารถใช

สิทธิของตนในการรับรู

ขอมูลขาวสารทาง

ราชการอยางถูกตอง

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

หนาที่ 107



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4 โครงการขยายเครือขายสําหรับ

กลองโทรทัศนวงจรปด (โรงฆาสัตว)

เพ่ือปรับปรุงระบบกลองวงจรปด  โรงฆาสัตวของเทศบาลตาํบลบานถํ้า        50,000         50,000       50,000       50,000        50,000  สามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยาง

ทั่วถึง รอยละ 80

 สามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยางทั่วถึง

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือถายทอดความรู ขาวสาร 

ตอประชาชนใหรูทันเทคโนโลยี

 ประชาชนตําบลบานถ้ํา        30,000         30,000       30,000       30,000        30,000  สามารถใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสาร

เทคโนโลยีตอ

ประชาชน 

รอยละ 80

 สามารถใหความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารเทคโนโลยีตอ

ประชาชน

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

6 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพ่ือจัดการฝกอบรมใหแก

ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อปท.

 ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อปท.        50,000         50,000       50,000       50,000        50,000 กลุมเปาหมายเขาใจ

การปฏิบัติหนาที่

รอยละ 95

การเลือกตั้งเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

ระเบียบกฎหมายที่

กําหนด

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสงักัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสรางเสริมความรูดาน

กฎหมายและวิธีปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาลใหแก

กลุมเปาหมาย

 บุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

     150,000       150,000     150,000     150,000      150,000  กลุมเปาหมาย

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ตามระเบียบ 

กฎหมาย รอยละ 80

กลุมเปาหมายสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

หนาที่ 108



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงาน

กิจการสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสรางเสริมความรูดาน

กฎหมายและวิธีปฏิบัติงานดาน

กิจการสภาเทศบาลใหแก

กลุมเปาหมาย

 บุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

       50,000         50,000       50,000       50,000        50,000 กลุมเปาหมายเขาใจ

การปฏิบัติหนาที่

รอยละ 95

งานดานกิจการสภา

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

เปนไปอยางถูกตองตาม

ระเบียบ กฎหมาย

สํานักปลัด/ฝาย

บริหารงานทั่วไป

9 โครงการฝกอบรมเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ

และการปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน

เพ่ือสรางเสริมความรูดาน

กฎหมายและวิธีปฏิบัติงานดาน

กิจการสภาเทศบาลใหแก

กลุมเปาหมาย

 บุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

       20,000         20,000       20,000       20,000        20,000 กลุมเปาหมายเขาใจ

การปฏิบัติหนาที่

รอยละ 95

สามารถสรางขวัญและ

กําลังใจสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

10 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

และวิธีฎิบัติงานของ กปน.ในการ

เลือกต้ังทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งในพ้ืนที่สมาชิกสภา

เทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีตาํบล

บานถ้ํา

         5,000           5,000          5,000          5,000          5,000 กลุมเปาหมายเขาใจ

การปฏิบัติหนาที่

รอยละ 95

การเลือกตั้งเปนไปดวย

ความเรียบรอยตาม

ระเบียบกฎหมายที่

กําหนด

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

11 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

เทศบาล

เพ่ือเปนการเผยแพรให

ประชาชนไดทราบถึง

ความสําคญัของเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาลเพ่ือเผยแพร

ผลงาน หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

       10,000         10,000       10,000       10,000        10,000 เขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

ประชาชนไดรบัทราบ

บทบาทหนาที่ของ

เทศบาล

สํานักปลัด/ฝาย

บริหารงานทั่วไป

12 โครงการขยายเครือขายอินเตอรเน็ต

 (บริเวณศูนยสามวัยเดิม)

เพ่ือขยายเครือขายอินเตอรเน็ต 

รองรับการใชงานจากประชาชน

ตําบลบานถ้ํา

 พื้นที่ตําบลบานถ้ํา        60,000         60,000       60,000       60,000        60,000  สามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยาง

ทั่วถึง รอยละ 80

 สามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยางทั่วถึง

สํานักปลัด/งาน

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ

หนาที่ 109



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา

เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู

และจัดทํา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง

 แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ใหตรงกับปญหาความตองการ

ของประชาชน

สรางกระบวนการจัดทํา เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลตาม

ระเบียบ กฎหมายและหนังสอืสั่งการที่

เกี่ยวของ

       30,000         30,000       30,000       30,000        30,000 มีการจัดทํา

แผนพัฒนาตาม

กฎหมาย รอยละ 80

ตําบลบานถ้ํามีความ

เจริญและไดรบัการ

พัฒนาอยางย่ังยืน

สํานักปลัด/ฝาย

บริหารงานทั่วไป

14 โครงการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร

เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานถ้ํามี

ระบบเครือขายเพ่ือการจัดเก็บ

ขอมูลทางจราจรที่มีประสิทธิภาพ

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานถ้ํา      100,000       100,000     100,000     100,000      100,000 ทต.บานถ้ํามีการ

บันทึกขอมูลจราจร

รอยละ 100

ประชาชน สามารถ

ตรวจสอบยอนหลังชอ

มูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรไดเมื่อมี

เหตุจําเปน

สํานักปลัด/ฝาย

ปกครอง

หนาที่ 110



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

15 โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล  ขาราชการ และพนักงาน 

ลูกจางของเทศบาลตําบลบานถ้ํา

เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง ตลอดจน

สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู 

ความเขาใจ ในระเบียบการ

จัดซื้อจัดจางฯไดอยางชัดเจน

ถูกตอง และนํามาปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

 ขาราชการ พนักงานและลูกจาง  

สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร

       50,000         50,000       50,000       50,000        50,000  กลุมเปาหมาย

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ตามระเบียบ 

กฎหมาย รอยละ 80

กลุมเปาหมายสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

16 โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

บัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี

ภาครัฐ ของศนูยพัฒนาเด็กเลก็และ

โรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตาํบล

บานถ้ํา

เพ่ือใหพนักงาน ขาราชการครู 

ของ ศพด.และ รร.อนุบาล ทต.

บานถ้ํา บันทึกบัญชีไดอยาง

ถูกตอง

 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 

ทต.บานถ้ํา ในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา

       20,000         20,000       20,000       30,000        30,000  การปฏิบัติงานได

ถูกตองตามระเบียบ

 กฎหมาย รอยละ 

80

กลุมเปาหมายสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

หนาที่ 111



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยการจัดทําหรือ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน (ตอเนื่อง)

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานการจัดเก็บ

รายได

 เพ่ือจางเหมาบริการพนักงานสํารวจ      200,000       200,000     200,000     200,000      200,000  ระบบการจัดเก็บ

รายไดมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 ทําใหแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัยพยสิน

ถูกตองเปนปจจุบัน

สงผลใหการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง  

ภาษีปาย เปนไปดวย

ความถูกตอง  โปรงใส

และเปนธรรม

กองคลัง

18 โครงการออกหนวยรับชําระภาษี

เคล่ือนที่ของเทศบาลตําบลบานถํ้า

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนโดยการออกหนวยรับ

ชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 12 

หมูบานและนอกเขตเทศบาล

 ประชาชนผูมีหนาที่ชําระภาษี จํานวน

 12 หมูบาน และผูมีหนาที่ชําระภาษี

นอกเขตเทศบาล

       10,000         10,000       10,000       30,000        30,000  ประชาชนจายภาษี

และคาธรรมเนียม 

ตามกําหนด รอยละ

 95

 ทต.บานถ้ําสามารถ

พัฒนาการจัดเก็บรายได

ในการพัฒนาทองถิ่น

สูงข้ึน

กองคลัง

19 โครงการประชาสัมพันธขาวสาร

เกี่ยวกับภาษีอากรและ

คาธรรมเนียมตางๆ

เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับภาษีปาย ภาษีที่ดนิและ

สิ่งปลูกสรางและคาธรรมเนียม

ตางๆ

 เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนในเชต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

       20,000         20,000       20,000       30,000        30,000  ประชาชนจายภาษี

และคาธรรมเนียม 

ตามกําหนด รอยละ

 95

 ทต.บานถ้ําสามารถ

พัฒนาการจัดเก็บรายได

ในการพัฒนาทองถิ่น

สูงข้ึน

กองคลัง

หนาที่ 112



แบบ ผ 02

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงรายที่ 7 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 : พฒันาการเมืองการบริหาร

   5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

20 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตพ้ืนที่อําเภอดอกคําใต ตาม

โครงการสนับสนุนงบประมาณศนูย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอื

ประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

อําเภอดอกคําใต ในการ

ดําเนินงานตามโครงการ

สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลอืประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับอําเภอดอกคําใต

พ้ืนที่ในเขตอําเภอ

ดอกคําใต

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000  ผูประสบภัยไดรับ

การปองกันและ

ชวยเหลือรอยละ 80

การบริหารศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพเขา

ชวยเหลือประชาชนได

ทันทวงที

สํานักปลัด/

ฝายอํานวยการ

รวม   20   โครงการ - - 921,000 921,000 921,000 961,000 961,000 - -

หนาที่ 113



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก

ในพื้นที่ หมู 1  - 12

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายสะพานหวยฝาย ถึง นายบุญชวย 

หมู 1 และ 2

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 1,475 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 442 ลบ.ม.

- 200,000     - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายหมวดสุมิตร นักเทศนถึง หวยถ้ํา หมู

 1

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 810 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 243 ลบ.ม.

- 70,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนาที่ 114



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 3 (สวนยาง)  หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว

 1,010 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 606 ลบ.ม.

100,000     - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายบานพอหลวงสาธิตถึงถนนสาย

พลังงาน หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 195 ลบ.ม.

- 60,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายบอบาดาล ถึง ถนนสายพลังงาน หมู

 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 171 ลบ.ม.

- - 50,000        - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 115



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายบานอาจารยยัง ถึง ถนนสาย

พลังงาน หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 252 ลบ.ม.

- - - 70,000        - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายหวยเสือหลอ หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 330 ลบ.ม.

- - - - 90,000        ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายไรสองนาง หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 312 ลบ.ม.

- - - - 50,000        ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 116



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายน้ําจํา หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 286.50 ลบ.ม.

108,000     - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 1 (หลังโกดังไชโย) หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 995 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 286.50 ลบ.ม.

- 90,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 117



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 2 (จําสูลั๊ว) หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 995 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 286.50 ลบ.ม.

- 90,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 4 (นิดเหนา) หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 114 ลบ.ม.

- - 90,000        - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

13 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 5 (ไรสุภาพร) หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 – มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 ม. ยาว 

1,070  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 321 ลบ.ม.

- - - 90,000        - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 118



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายจําตาเหิน 6 หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 3 เมตร 

ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 222 ลบ.ม.

- - - - 60,000        ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายจําตาเหิน 7 (มานะของเกา) หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความความกวาง 3 

เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิด

เปนปริมาณหินคลุกที่ใชไม

นอยกวา 354 ลบ.ม.

- - 100,000     - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายหลังบานนายลอง เขียวงาม  ถึงทาง

แยกอางเก็บน้ํา หมู 5 และหมู 7

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3  เมตร 

ยาว 375 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 112.50 ลบ.ม.

       30,000 - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 119



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุกสาย

โทกซาง หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 420 ลบ.ม.

- - - -       130,000 ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุกสาย

ไรสบายอารมณถึงนายศักดิ์ พุทธสอน 

หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 290 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10

 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไม

นอยกวา 87 ลบ.ม.

       24,000 - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนายศรีวรรณ บุญมาถึงนายพินิจ 

คํานวน หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3  เมตร  

ยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 94.50 ลบ.ม.

-         26,000 - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 120



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุกสาย

เหลาปาตาล หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอย

กวา 105 ลบ.ม.

- -         28,000 - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายชมรมกํานัน - ผูใหญบานถึงบอทราย

 หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร  

ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 435 ลบ.ม.

     140,000 - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนายรัน หวานเสียงถึงนายสิน มาก

สุก  หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 780  เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 234 ลบ.ม.

- -         63,000 - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 121



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนางกันยา มานัสถึงนายหลวย ปญโย

 หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 1,020 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 306 ลบ.ม.

- - -         90,000 - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนายหลุย คํานวณถึงคอกวัวนายทอง

สุก ราชเนตร หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร  

ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 225 ลบ.ม.

 -  -  -  -         65,000 ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนายขาวถึงนายวิโรจน สายสรอยหมู

 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร  

ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 204 ลบม.

       60,000  -  -  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 122



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนางหนิ้วถึงนายหนิ่ม วุฒิศรี หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3  เมตร 

ยาว 300  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 90 ลบ.ม.

 -  -  -  -         25,000 ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายนางแกละ – ดาน  หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 5 เมตร 

ยาว 410 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 205 ลบ.ม.

- - 162,500     - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

28 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายนางแกละ หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 410

 เมตร หรือคิดเปนปริมาณหิน

คลุกที่ใชไมนอยกวา 205 

ลบ.ม.

- - 162,500     - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

หนาที่ 123



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

สายนายเสด ไชยวุฒิถึงนางมาลัย 

หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 300

 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 หรือคิดเปนปริมาณหินคลุกที่

ใชไมนอยกวา 90 ลบ.ม.

- 24,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

ทางสาธารณประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายหวยลึก หมู 5

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 5เมตร ยาว 

7,270 เมตร  หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 3,635 ลบ.ม.

- - - - 2,832,000    ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

ทางเขาบานนายจรัญ มิ่งขวัญ หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอย

กวา 51 ลบ.ม.

 - 23,000        - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 124



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

32 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

ทางเขาบานนายจําเนียร ราชเนตร 

หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอย

กวา 105 ลบ.ม.

 -  - 53,000        - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

ทางเขาบานนายอุดม มากสุข หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3  เมตร 

ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10  เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 114 ลบ.ม.

 -  - - 58,000        - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายรองวิน หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร  

ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 73.50 ลบ.ม.

       20,000 - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 125



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายโรงเรียนบานถํ้าประชาบํารุงถึงทุง

หวยฝาย-พอจู หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดความกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หรือคิด

เปนปริมาณหินคลุกที่ใชไม

นอยกวา 920 ลบ.ม.

719,000     - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชลงหินคลุก

เขาสูพื้นท่ีการเกษตร ถนนสายทุงปา

แมน ทุงนายเงนิ เทสมุทร ถึงทุงนางนอย

 ราชเนตร  หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3  เมตร ยาว 

260  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

 เมตร หรือคิดเปนปริมาณหิน

คลุกที่ใชไมนอยกวา 78 ลบ.ม.

- -      500,000 - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

37 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายพอหลวงจ๋ี หมู 8

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดความกวาง 5 เมตร ยาว

 2,720 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 1,360 ลบ.ม.

- - - 1,061,500        - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

หนาที่ 126



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชลงหินคลุก 

ทางเขาบานนายจํารัส วิชารัส  หมู 9

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 28 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือคิดเปนปริมาณหินคลุกที่

ใชไมนอยกวา 84 ลบ.ม.

43,000       - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

39 โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใชหิน

คลุกบดอัดแนน (จากบล็อคคอนเวิรดถึง

สะพานหวยนกเคา) หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 376

 เมตร

490,000     - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายปาผักหนอง หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

2,700 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 1,350 ลบ.ม.

-        1,053,700 - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

หนาที่ 127



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

41 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุกเขา

สูพ้ืนที่การเกษตร ทางสาธารณประโยชน

เขตเทศบาล สายขางโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบานถํ้า (เดิม) ถึง บลอค

คอนเวิรด พื้นที่หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 450 เมตร

- - - -       200,000 ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายนายชุมพรถึงคอกวัวนายแฟนศักดิ์ 

ตุนนวน หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 330 ลบ.ม.

 -      100,000  -  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายพอเพชร ยารังษี ถึง นายสุพักดิ์ 

ตุนนวน หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 415 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอย

กวา 124.50 ลบ.ม.

 -  -         40,000  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 128



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

44 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายปาผักหนอง หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร  

ยาว 2,980 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

ไมนอยกวา 894 ลบ.ม.

 -      240,000  -  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

45 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายแกสูง 4 หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 เมตร ยาว

 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอย

กวา 255 ลบ.ม.

 -  -  -         70,000  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก 

สายแกสูง 3 (นายนิพน) หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 3 ม.  ยาว 

1,650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 

ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา

 495 ลบ.ม.

 -  -      140,000  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 129



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายคานาคโรงหนังกํานัน-จาเอ็ม  หมู 11

เพ่ือปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลุกลงผิวถนน

ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว

 2,740 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 1,096  ลบ.ม.

 -  -  - 856,000       - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

48 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายทุงมะนะ หมู 12

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

2,400เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา

 960 ลบ.ม.

- 750,000     - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

49 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก

ทางสาธารณะประโยชนเขตเทศบาลฯ 

สายทุงตนตาล สาย 2 ทิศตะวันตกหวย

ถ้ํา (จากนาพอหลวงศราวุฒิ ถึงนานาง

พิณ  สารธรรม หมู 12

เพ่ือปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลุกลงผิวถนน

กวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 

800 เมตร

 -  -  -       200,000  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

กอสราง ปรับปรุง ถนน คสล. ในเขต

พื้นที่หมู 1 - 12

หนาที่ 130



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

50 โครงการกอสรางถนน คสล. สายตรง

ขามบานซีดาน หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร

- -      500,000 - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย

อาจารยบุญยัง หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร ยาว 350 เมตร

     500,000 - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

52 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทุงหวย

ฝาย หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 ม. ยาว 200 เมตร

     500,000 - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

53 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนา

บานนองจ๊ิบ หมู 4

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร

- -      500,000 - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

หนาที่ 131



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

54 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทุงหวย

ฝาย หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 ม. ยาว 200 เมตร

- - -       500,000 - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นางสมบูรณ มากสุข หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร

-      500,000 - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาปม

 ปตท. หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจร

ไป - มาอยางปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร

- - -       500,000 - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น

รอยละ 100

ประชาชนมีถนนเพ่ือ

การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน คสล. สายจาก

ทางหลวงชนบทบานพอหลวงอินทร

จันทร พุทธสอน ถึงบานพอเหลิง แมแกว

 หมู 10

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 4 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

295 เมตร

     500,000  -  -  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 132



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

58 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายสมชาย ยศอินทร  หมู 10

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 4 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

55 เมตร

       150,000  -  -  -  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

59 โครงการกอสรางถนน คสล. สายตอจาก

ทางหลวงชนบท ถึง สวนสักนายมานิตย

 อินตะสาร หมู 11

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 4  เมตร 

ยาว 317  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15  เมตรหรือคิดเปนพื้นที่

ไมนอยกวา 1,268 ตรม.

 -  -  -       900,000  - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

60 กอสราง ถนนลาดยาง ถนน 

asphaltic concete  ในเขตพื้นท่ีหมู

 1 - 12

61 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยปู 

ASPHALTIC CONCRETE สายตรงขาม

ปอมตํารวจ ถึง บานนางดวงแกว โตะเงิน

 หมู 6

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว

 475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่เฉลี่ย

ไมนอยกวา 1,900 ตรม.

- - - - 664,000      ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

หนาที่ 133



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

62 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยปู 

ASPHALTIC CONCRETE ขางโรงเรยีน

บานถํ้าประชานุเคราะห 

หมู 8

เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไป

 - มา ดวยความสะดวก

ปลอดภัย

 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่เฉลี่ย

ไมนอยกวา 660 ตรม.

240,000     - - - - ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 

รอยละ 80

อุบัติเหตุจากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กองชาง

กอสรางทอเหลี่ยมในเขตพื้นที่ 

หมู 1-12

63 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายพอหลวงยัง หมู 1 และ

 หมู 2

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 9.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -      180,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

64 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.  

บริเวณถนนสายทุงมะพราว หมู 2

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง) 

- -      128,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 134



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

65 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายหวยลึก หมู 5

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -  -       160,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

66 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายขางบานนายลูน หมู 6

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

1.20 x 1.20 เมตร ยาว 

6.00 เมตร (ชนิด 1 ชองทาง)

 -  -  -  -       105,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

67 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายทุงหมู หมู 6

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

- -      160,000 - -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 135



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

68 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายหวยฝาย จุดที่ 1 

หมู 6

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)  (พิกัด 612280E -

 2109196N)

 -  -  -       167,000 -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

69 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายหวยฝาย จุดที่ 2 

หมู 6

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)  (พิกัด 610563E -

 2109346N )

 -  -  -  - 179,800       น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

70 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายพอหลวงเมง หมู 7

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

     180,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

71 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายพอหลวงอารีย  

หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -       140,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 136



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

72 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายแยกปาหนามเฮี้ยง 1 

หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -      100,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

73 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายหวยลึก หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังทางสัญจร

ไป - มา ของประชาชน

 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 8.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -       167,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

74 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายแกสูง 1 หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  

ยาว 9.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -  -       180,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

75 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.บริ

เวณถนนสายหวยเสด็จ หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 9.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -       179,800  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 137



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

76 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายปาหนามเฮี้ยง 1 (จุดที่ 

1) พื้นท่ีหมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -       104,400  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

77 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.บริ

เวณถนนสายปาหนามเฮี้ยง 1 (จุดที่ 2) 

หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -       141,300  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

78 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายทุงชางตาย ฝงทิศ

ตะวันตก หมู 12

    ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 5.00 เมตร (ชนิด 2 

ชองทาง)

 -  -  -       174,300  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

79 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 

บริเวณถนนสายทุงเสลี่ยม หมู 12

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -      104,400  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 138



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

80 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. สาย

ทุงแกสูง  หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร  

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -  -  -       200,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

81 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. สาย

หวยลึก หมู 5

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -      150,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

82 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. สาย

ทุงเหลาเค็ดแกว หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 1 

ชองทาง)

 -  -      110,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

โครงการการวางทอ ฯลฯ ในเขตพื้นที่

 หมู 1 - 12

หนาที่ 139



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

83 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สายตรงขาม

รานจันทรเจริญ) หมู 3

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 90 เมตร

 -      350,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

84 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สายบานนาย

วิรัตน เมืองช่ืน) หมู 3

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 70 เมตร

 -  -      300,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

85 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พรอมบอพัก สายโทกหัวชาง หมู 4

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอ คสล.ขนาด 0.80 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 70 เมตร

 -      455,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

86 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพัก สายบานนายบุญยังถึงปม

น้ํามัน ปตท.ฟูแสง หมู 6

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 395 เมตร

 -  -      829,500  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

หนาที่ 140



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

87 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พรอมบอพัก สายบานนายเปรมปรีย ถึง

 บานแมแจว ไชยสาร  หมู 7

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอ คสล.ขนาด 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 240 เมตร

 -      505,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

88 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมบอพัก สายหนาคริสตจักรถํ้ามงคล

 หมู 7

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอขนาด 0.60 เมตร พรอม

บอพักยาว 100 เมตร

 -  -      450,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

89 โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พรอมบอพัก สายบานปากซอย ถึง บาน

นายนัด หมู 11

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังเขาบาน

ประชาชน

ทอขนาด 0.40 เมตร พรอม

บอพัก คสล.แบบมีฝาปด ยาว

 250 เมตร

 -  -  -       525,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

น้ําไมทวมขังถนนหรือ

ไหลเขาทวมบานเรือน

ประชาชนในเขต

เทศบาล

กองชาง

กอสราง/ปรับปรุงรางระบายน้ําใน

ชุมชนหมูที่ 1 - 12

หนาที่ 141



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

90 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

แบบมีฝาปด บานครูหลอง ถึง รองนํ้า

บานพอหลวงสมบัติ ธิวงษา หมู 1

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 

180 ม.

     500,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

91 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายขางศาลาประชาคม ถึงสามแยก

บานพอหนิ้ว แมหนิ่ม หมู 2

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 

205 ม.

 -  -      520,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

92 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด สายขางบานนายสุพล  มะ

โนรส ถึงบานนายทองคํา อินกัน พื้นที่

หมู 2

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 126 เมตร

 -  -  -  -       500,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 142



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

93 โครงการกอสรางรางระบายนา คสล. 

สายบานอุยชวย ถึงบานนายทาย นาง

เพ็ญ หมู 2

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 127 เมตร

 -  -  -       320,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายทาย นางเพ็ญ ถึง บานนาย

บัวผัน หวานเสียง หมู 2

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 90 เมตร

 -  -  -  -       225,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

95 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนางตน มาเรียน ถึง บานผูชวย

ณรงค หวานเสียง หมู 2

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 165 เมตร

 -  -  -  -       413,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

96 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายศรีอยู ถึงบานนายบุญชวย 

หมู 3

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 62 เมตร

 -  -  -  -       155,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 143



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

97 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานพอหลวงวุฒิ ถึงบานนายอิน

สอน หมู 3

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 121 เมตร

 -  -      350,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

98 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายวีระ  ถึงบานนายกุง หมู 3

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 121 เมตร

     430,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

99 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายนอย ถึง บานนายธนาเดช 

หมู 3

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 242 เมตร

 -      605,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

100 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล

สายบานนายสุรพล ถึงบานนางศรี 

หมู 3

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 242 เมตร

 -  -  -       185,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 144



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

101 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

แบบมีฝาปด สายหนาบานหัวหนา

ประยงค ถึงบานนายวิชาญ หมู 4

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 

74 เมตร

 -      334,400  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

102 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานพอมูล แขงขัน ถึงบานนางแสง

ดาว มากสุก หมู 7

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 177 เมตร

     442,500  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

103 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายปาหมาก ถึง บานผูชวยณรงค หวาน

เสียง หมู 7

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 

131 เมตร

 -  -      328,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

104 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

แบบมีฝาปด สายขางบานนายวุฒิ  ถึง

เขตพ้ืนที่หมู 2 (หมู 7)

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 123 เมตร

 -      500,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 145



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

105 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด สายบานนายลองเขียวงาม 

ถึงสะพานหวยนกเคา หมู 7

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 170 เมตร

 -  -      450,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

106 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด (ฝงทิศเหนือ) สายบานนาย

หวัน ถึงบานดาบรุงทิพย ไชยวุฒิ หมู 7

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 155 เมตร

 -  -  -       400,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

107 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด (ฝงทิศใต) สายจากโรงนํ้า

ดื่มบัว 9 ถึงบานนางแสงเพียร ชุมเย็น 

หมู 7

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 155 เมตร

 -  -  -  -       400,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

108 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายหนาโรงเรียนบานถํ้าประชานุเคราะห

 หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 68 เมตร

 -      208,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 146



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

109 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด ตั้งแตบานนางทอง  มูลเทพ

 ถึงบริเวณหนาบาน นางบาล  มะลิวงค 

 หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 200 เมตร

 -  -      500,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

110 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด ตั้งแตบานนางแสงหลา 

เขียวงามถึงบริเวณหนาบาน นายสัมพันธ

  ศรีวิชัย พื้นที่ หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 300 เมตร

 -      500,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

111 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายเปรมปรีย ถึง บานนาย

แสนนางนวล หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 210 เมตร

 -  -      525,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

112 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายดวน นางแซม ถึงบานนาย

ถนัด นางพิม หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 210 เมตร

     625,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 147



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

113 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายอาคารพาณิชย (ทางหลวง) ถึง บาน

นางบาน มะลิวงค หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 178 เมตร

     445,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

114 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนางนา ถึงบานนางลาวรรณ หมู

 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 105 เมตร

     263,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

115 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายทด นางเกี้ยว ถึง บานนาง

แดง หมู 8

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 

231 ม.

 -  -  -       558,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

116 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด จากหนาบานนางสายใจ 

ไชยวุฒิ ไปถึงขางบานนางจันทรฟอง นา

อินทร หมู 9

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว  

200 เมตร

 -  -      500,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 148



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

117 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด สายบานนางปนแกว ราช

เนตร ถึงบานนางแกว เรือนสอน หมู 9

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว  

210 เมตร

 -      500,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

118 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

แบบมีฝาปด สายบานนายชุม พุทธสอน 

ถึงบานนางคํา มากสุก หมู 10

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ยาว  

210 เมตร

 -  -      500,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

119 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายนัด เมืองช่ืน ถึง บานนาย

รังสรร นันตา หมู 11

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 167 เมตร

     418,000  -  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

120 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายรัด ขุนกิจ ถึง บานนายนัด 

เมืองช่ืน หมู 11

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 278 เมตร

 -  -  -       695,000  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

หนาที่ 149



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

121 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

สายบานนายเนตร ถึง ลําเหมือง หมู 11

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 278 เมตร

 -  -      695,000  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

122 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

สายบานนางนา ถึง ลําเหมือง 

หมู 11

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 220 เมตร

 -      550,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

123 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

สายบานนางเมา ถึงบานนายไท หมู 12

เพ่ือใหน้ําไหลถายเทสะดวก

และปองกันอุบัติเหตุ

ขนาดความกวางภายใน 0.40

 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 43 เมตร

 -      108,000  -  -  -  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรท่ีสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

กอสราง/ปรับปรุง/อาคารสถานท่ี

124 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งลํา

เหมืองหวยลึก หมู 5

เพ่ือปองกันตลิ่งลําน้ําเมือง

หวยลึกพังทลาย

ขนาดความสูงเฉลี่ย 4 เมตร 

ยาว 80 เมตร

 -  -  -       600,000  ตลิ่งมีความแข็งแร็ง

รอยละ 80

น้ําไมทวมเขาพื้นที่

การเกษตรของ

เกษตรกร

กองชาง

หนาที่ 150



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

125 โครงการพนังก้ันดิน สายหวยโทกเกาซาง

 เขตพื้นท่ี หมู 5

เพ่ือปองกันตลิ่งลําน้ํา

พังทลาย

ขนาดความยาว  20 เมตร สูง

 4 เมตร โดยใชทอขนาด 80 

เซนติเมตร

     200,000      200,000  -  ตลิ่งมีความแข็งแร็ง

รอยละ 80

น้ําไมทวมเขาพื้นที่

การเกษตรของ

เกษตรกร

กองชาง

126 โครงการกอสรางพนังก้ันดิน สายทุงปา

แขม  พื้นที่หมู 6

เพ่ือปองกันตลิ่งลําน้ํา

พังทลาย

ขนาดความยาว  20 เมตร สูง

 4 เมตร โดยใชทอขนาด 80 

เซนติเมตร

 -  -  -       200,000       200,000  ตลิ่งมีความแข็งแร็ง

รอยละ 80

น้ําไมทวมเขาพื้นที่

การเกษตรของ

เกษตรกร

กองชาง

กอสราง/ปรับปรุง/ฝายกักเก็บน้ํา

127 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา 

ลําเหมืองหวยปาดํา หมูที่ 4

เพ่ือเปนการระบายน้ําเขาสู

พื้นท่ีการเกษตร

ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. 

ผนังขางสูง 3.00 ม. กวาง 

12.00 ม.

- -      852,000 - - เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

รอยละ 80

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลงนํ้า

กองชาง

128 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา มข. 

บริเวณลําเหมืองหวยฝาย จุดที่ 1 

หมู 6

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชสําหรับ

การเกษตร

ขนาดความยาว 15 เมตร      765,000  -  -  -  -  มีสถานที่กักเก็บน้ํา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใช

สําหรับการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

129 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา มข. 

บริเวณลําเหมืองหวยถ้ํา จุดที่ 1 

หมู 11

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชสําหรับ

การเกษตร

ขนาดความยาว 15 เมตร  -  -  -       765,000  มีสถานที่กักเก็บน้ํา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใช

สําหรับการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

หนาที่ 151



แบบ ผ 02/1

2566 2567 2568 2569 2570

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

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

 งบประมาณ

 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

130 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา มข. 

บริเวณลําเหมืองหวยถ้ํา จุดที่ 2 

หมู 11

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชสําหรับ

การเกษตร

ขนาดความยาว 15 เมตร  -  -  -  -       765,000  มีสถานที่กักเก็บน้ํา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 80

ประชาชนมีน้ําใช

สําหรับการเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง

รวม     130   โครงการ - - 7,392,500 8,976,500 9,686,500 7,794,300 9,521,800 - -

หนาที่ 152



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการตดิตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางทางหลวงหมายเลข 1251 

บานถ้ําเจริญราษฎร หมูที่ 6 

ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ระหวาง กม.

13+520 – กม.14+885 

จํานวน 40 ตน

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหแก

นักเรียนประชาชนทั้งใน

พ้ืนที่และประชาชนทั่วไป

ที่สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง

ทางหลวงหมายเลข 1251

 ระหวาง กม.13+520 – 

กม.14+885 จํานวน 40

 ตน

2,000,000  -  -  -  - ถนนมีแสงสวาง

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

นักเรียน และประชาชน

มีถนนเพื่อการสัญจรไป

มาสะดวกและลด

อุบัติเหตุที่เกิดจากแสง

สวางไมเพียงพอ

กรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัดพะเยา/

ปกครองอําเภอดอก

คําใต/หนวยงานตางๆ

2 โครงการตดิตั้งไฟฟาสองสวาง

ระบบโซลาเซลล ถนนถายโอน

ทางหลวงทองถ่ิน รหัสสายทาง 

พย.ถ.1 0041 ตําบลบานถ้ํา 

เช่ือมบานใหม ตําบลหนองหลม  

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหแก

ประชาชนทั้งในพื้นที่และ

ประชาชนทั่วไปที่สญัจรไป

 – มา ระหวางตําบลบาน

ถ้ําและตําบลหนองหลม

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟ

แอลอีดี พลังแสงอาทิตย 

เสาไฟสูง 6 เมตร จํานวน 

12 ชุด

500,000  -  -  -  - ถนนมีแสงสวาง

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ระหวางตําบลบานถ้ํา

และตําบลหนองหลม

สะดวกปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุที่เกิดจากแสง

สวางไมเพียงพอ

กรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัดพะเยา/

ปกครองอําเภอดอก

คําใต/หนวยงานตางๆ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ/หนวยดําเนินการ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาท่ี 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

หนาที่ 153



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ/หนวยดําเนินการ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถํ้า  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาท่ี 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

3 โครงการตดิตั้งไฟฟาสองสวาง

ระบบโซลาเซลล ถนนถายโอน

ทางหลวง รหัสสายทาง พย.ถ.1 

0055 ตําบลบานถ้ํา เชื่อมบาน

ปาง ตาํบลคอืเวียง  อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหแก

ประชาชนทั้งในพื้นที่และ

ประชาชนทั่วไปที่สญัจรไป

 – มา ระหวางตําบลบาน

ถ้ําและตําบลคือเวียง 

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟ

แอลอีดี พลังแสงอาทิตย 

เสาไฟสูง 6 เมตร จํานวน 

12 ชุด

500,000  -  -  -  - ถนนมีแสงสวาง

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ระหวางตําบลบานถ้ํา

และตําบลคือเวียง

สะดวกปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุที่เกิดจากแสง

สวางไมเพียงพอ

กรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัดพะเยา/

ปกครองอําเภอดอก

คําใต/หนวยงานตางๆ

4 โครงการตดิตั้งไฟฟาสองสวาง

ระบบโซลาเซลล ถนนถายโอน

ทางหลวงทองถ่ิน รหัสสายทาง 

พย.ถ.1 0056 ตําบลบานถ้ํา 

เช่ือมบานปาง ตําบลคอืเวียง  

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหแก

ประชาชนทั้งในพื้นที่และ

ประชาชนทั่วไปที่สญัจรไป

 – มา ระหวางตําบลบาน

ถ้ําและตําบลคือเวียง 

ติดต้ังชุดเสาไฟถนนโคมไฟ

แอลอีดี พลังแสงอาทิตย 

เสาไฟสูง 6 เมตร จํานวน 

12 ชุด

500,000  -  -  -  - ถนนมีแสงสวาง

เพ่ิมขึ้น รอยละ 80

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ระหวางตําบลบานถ้ํา

และตําบลคือเวียง

สะดวกปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุที่เกิดจากแสง

สวางไมเพียงพอ

กรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัดพะเยา/

ปกครองอําเภอดอก

คําใต/หนวยงานตางๆ

รวม 4 โครงการ - 3,500,000 - - - - - -

หนาที่ 154



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลกุ ทางสาธารณะประโยชนเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา สายรอง

วิน เชื่อมตําบลดอนศรีชุม พ้ืนที่

หมู 11 ตําบลบานถ้ํา  เทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 630 ลบ.ม.

493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

2 โครงการปรับปรุงโดยใชหินคลุก

 ทางสาธารณะประโยชนเขต

เทศบาลตําบลบานถ้ํา สายหวย

เสอืหลอ เช่ือมตําบลหนองหลม 

พ้ืนที่หมู 4 ตําบลบานถ้ํา  

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 630 ลบ.ม.

493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

หนาที่ 155



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลกุ ทางสาธารณะประโยชนเขต

เทศบาลฯ สายหวยลึก เช่ือม

ตําบลสันโคง พื้นที่หมู 5 ตําบล

บานถ้ํา อําเภอดอกคําใตจังหวัด

พะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย 

กวา 630 ลบ.ม.

493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ
4 โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู 

ASPHALTIC CONCRETE ทาง

สาธารณประโยชนเขตเทศบาลฯ 

(สายทุงมะพราว เชื่อม องคการ

บริหารสวนตําบลคือเวียง) พ้ืนที่

หมู 2  ตําบลบานถ้ําเทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

1,960 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่

ไมนอยกวา 7,840 ตรม.

1,588,000    1,588,000   1,588,000       1,588,000      1,588,000     ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 156



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลกุ ทางสาธารณะประโยชนเขต

เทศบาลฯ สายทุงมะนะเชื่อม

ตําบลคือเวียง พื้นที่หมู 12  

ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,790 เมตร หรือ

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 537 ลบ.ม.

493,000      493,000      493,000          493,000         493,000        ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ
6 โครงการปรับปรุงปรับปรุง

ถนนลาดยาง  ASPHALTIC 

CONCRETE ทางหลวงทองถิ่น 

พย.ถ.14-001 (สายบานบอง) 

พ้ืนที่หมู 6  ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 

เมตร ยาว 1,415 เมตร

    2,240,416    2,240,416        2,240,416       2,240,416      2,240,416 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 157



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

7 โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู 

 ASPHALTIC  CONCRETE  

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-004  (สายโรงบม – ทํานบ

ดิน) พ้ืนที่หมู 5  ตําบลบานถ้ํา  

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

 ระยะทาง 1,090 เมตร

    1,546,000    1,546,000        1,546,000       1,546,000      1,546,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

อุบัตเิหตจุากการใช

ถนนของประชาชน

ลดลง

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

8 โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู 

 ASPHALTIC  CONCRETE  

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-005  (สายบานสันทราย

ทอง-บานราษฎรบํารุง) พ้ืนที่หมู

 1,2,3,4,7,8,9 ตําบลบานถ้ํา 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ระยะทาง  1,960 กม.

    2,777,000    2,777,000        2,777,000       2,777,000      2,777,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 158



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

9 โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู 

 ASPHALTIC  CONCRETE  

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-006 (สายบานถ้ําสันตน

ศรี-ศูนยสามวัยฯ) พ้ืนที่หมู 

3,7,9,10  ตําบลบานถ้ํา  

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 1,290 เมตร

    1,829,000    1,829,000        1,829,000       1,829,000      1,829,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 159



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  

ASPHALTIC CONCRETE ทาง

หลวงทองถิ่น พย.ถ.14-007 

(สายบานถ้ําใน-บานถ้ําจอมศีล) 

ตําบลบานถ้ํา เทศบาลตําบล

บานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 990 เมตร

    1,254,000    1,254,000        1,254,000       1,254,000      1,254,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  

ASPHALTIC CONCRETE ทาง

หลวงทองถิ่น พย.ถ.14-008 

(สายบานถ้ําเจริญราษฏร-บานถ้ํา

ใน) พ้ืนที่หมู 1,6 ตําบลบานถ้ํา 

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว  740 เมตร

      937,334       937,334           937,334          937,334         937,334 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 160



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-013 (สายบานพอหลวงจ๋ี) 

พ้ืนที่หมู 8  ตําบลบานถ้ํา  

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 

เมตร ยาว  2,720 เมตร

       10,880,000       10,880,000         10,880,000       10,880,000       10,880,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-014 (สายโรงเรียนถ้ําใต 

ทุงหวยฝาย-พอจู)  พ้ืนที่หมู 4,6

 ตําบลบานถ้ํา เทศบาลตําบล

บานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

 ยาว 2,300 เมตร

    7,360,000    7,360,000        7,360,000       7,360,000      7,360,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 161



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-015 (สายนางแกละ) พ้ืนที่

หมู 5  ตําบลบานถ้ํา เทศบาล

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 410 เมตร

    1,312,000    1,312,000        1,312,000       1,312,000      1,312,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-016 (สายคานาคโรงหนัง

กานัน-จาเอ็ม) พืนที่หมู 11

ตาบลบานถา เทศบาลตาบล

บานถา อาเภอดอกคาใต

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว  2,740 เมตร

    8,768,000    8,768,000        8,768,000       8,768,000      8,768,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 162



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-017 (สายทางหลวง - หวย

ลึก) พืนที่หมู 5 ตาบลบานถา

เทศบาลตาบลบานถา อาเภอ

ดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว  7,270 เมตร

       29,080,000       29,080,000      29,080,000     29,080,000    29,080,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-018 (สายทุงมะนะ) พืนที่

หมู 12 ตาบลบานถา เทศบาล

ตาบลบานถา อาเภอดอกคาใต

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 2,400 เมตร

    7,680,000    7,680,000        7,680,000       7,680,000      7,680,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 163



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-019 (สายรองนกยูง-รอง

เดื่อ) พืนที่หมู 11 ตาบลบาน

ถา เทศบาลตาบลบานถา

อาเภอดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 2,500 เมตร

       10,000,000       10,000,000      10,000,000     10,000,000    10,000,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-020 (สายปาผักหนอง)

พืนที่หมู 11 ตาบลบานถา

เทศบาลตาบลบานถา อาเภอ

ดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 2,700 เมตร

    10,800,000    10,800,000      10,800,000     10,800,000    10,800,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 164



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

20  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-009 (สายนาบอคานาค)

พืนที่หมู 11 ตาบลบานถา

เทศบาลตาบลบานถา อาเภอ

ดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 375 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

21  โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู

ASPHALTIC CONCRETE

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-010 (สายรองอินทวน)

พืนที่หมู 5 ตาบลบานถา

เทศบาลตาบลบานถา อาเภอ

ดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 1,025 เมตร

    2,021,000    2,021,000        2,021,000       2,021,000      2,021,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 165



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

22 โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยปู

ASPHALTIC CONCRETE

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-011 (สายปาหนามเฮียง

สาย 1) พืนที่หมู 11 ตาบล

บานถา เทศบาลตาบลบานถา

อาเภอดอกคาใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 2,000  เมตร

    4,105,000    4,105,000        4,105,000       4,105,000      4,105,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 

ทางหลวงทองถิ่น พย.ถ.

14-012) สายปาหนามเฮี้ยง 

สาย 2  พ้ืนที่หมู 11   ตําบล

บานถ้ํา  เทศบาลตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 

เมตร ยาว 1,600  เมตร

    5,120,000    5,120,000        5,120,000       5,120,000      5,120,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

การคมนาคม

สะดวกขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 166



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายสํานักงานพลังงานเข่ือนแม

ผง  หมู 4 เทศบาลตําบลบานถ้ํา

  เช่ือม หมู 2 เทศบาลตําบล

หนองหลม อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หรือ

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 540 ลบ.ม.

427,000      427,000      427,000          427,000         427,000        ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยใชหิน

คลกุเขาสูพ้ืนที่การเกษตร สาย

ทุงหวยฝาย 1 (สี่แยกโรงฆาสัตว)

 หมู 4 เทศบาลตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต เชื่อม หมู 2 

เทศบาลตําบลหนองหลม 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,300  เมตร หรือ

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 390 ลบ.ม.

309,000      309,000      309,000          309,000         309,000        ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 167



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายสันปาคา (สี่แยกครูอุทัย)  

หมู 4  เทศบาลตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต เชื่อม หมู 2 

เทศบาลตําบลหนองหลม 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หรือ

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 450 ลบ.ม.

356,000      356,000      356,000          356,000         356,000        ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายทุงสันปาคา (สี่แยกครูอุทัย

ฝงตะวันตก) เทศบาลตําบลบาน

ถ้ํา เช่ือม หมู 6 องคการบริหาร

สวนตาํบลคือเวียง อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,500 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 168



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร สายเลียบ

คลองหนา รร.ถ้ําปนวิทยาคม  

หมู 6  ตําบลบานถ้ํา อําเภอ

ดอกคําใต เชื่อม หมู 6 ตําบลคือ

เวียง อําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,700 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

29 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร สาย

สํานักงานพลังงานเข่ือนแมผง  

หมู 5  ดอนตัน  ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต เชื่อม  ตําบล

หนองหลม อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 4 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,900 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 169



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายทุงมะพราว (สวนเกษตร)  

หมู 6   เทศบาลตําบลบานถ้ํา  

เชื่อม  องคการบริหารสวน

ตําบลคือเวียง อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,600 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

31 โครงการปรับปรุงถนนเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร สายทุงชางตาย หมู 

12  ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอก

คําใต เช่ือม  ตําบลคือเวียง 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือปรับปรุงถนนโดย

ใชหินคลุกลงผิวถนน

ขนาดผิวทางกวาง 3.5 เมตร

 ยาวเฉลี่ยประมาณ 2,000 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 170



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

32 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร สายทุงปา

แขม หมู 6  ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต เชื่อม  ตําบล

คือเวียง อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใชในการคมนาคม 

ทําใหการสัญจรสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,600 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายเลียบหวยถ้ําฝงตะวันตก) 

ทุงชางตาย หมู 12  ตําบลบาน

ถ้ํา อําเภอดอกคําใต เชื่อม  

ตําบลคือเวียง อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3.5 เมตร

 ยาวเฉลี่ยประมาณ 1,500 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 171



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 

สายสันปากาว 1 หมู 11 ตําบล

บานถ้ําเชื่อม  ตาํบลดอนศรีชุม 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 2,000 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุก ทางสาธารณะ

ประโยชนเขตเทศบาลฯ สาย

รองนกยูง-รองเดื่อ พ้ืนที่หมู 11

 ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 

 จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

2,500  เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 1,250 ลบม.

      975,900       975,900           975,900          975,900         975,900 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 172



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ

ลงหินคลุก ทางสาธารณะ

ประโยชนเขตเทศบาลฯ สายปา

ผักหนอง  พ้ืนที่หมู 11 ตําบล

บานถ้ํา อําเภอดอกคําใต  

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

2,700 เมตร หรือคิดเปน

ปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอย

กวา 1,350 ลบม.

1,053,700    1,053,700   1,053,700       1,053,700           1,053,700 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

37 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

เขาสูพ้ืนที่การเกษตร สายทุงแก

สูง หมู 11   ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต เชื่อม  ตําบล

ดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไป – มา ดวย

ความสะดวกปลอดภัย

ขนาดผิวทางกวาง 3 เมตร 

ยาวเฉลี่ยประมาณ 2,500 

เมตร

      500,000       500,000           500,000          500,000         500,000 ถนนมีสภาพที่ดขีึ้น 

รอยละ 80

ประชาชนมีถนน

เพ่ือการสัญจรไปมา

สะดวกและลด

อุบัตเิหตุ

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 173



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

38 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. แบบมีฝาปด สายหนา

บานนายมานพ ถึงบานนายหลา

 หมู 4

เพ่ือใหน้ําไหลถายเท

สะดวกและปองกัน

อุบัตเิหตุ

ขนาดความกวางภายใน 

0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 

ยาว 465 เมตร

    1,170,000    1,170,000        1,170,000       1,170,000      1,170,000  น้ําไหลสะดวก 

รอยละ 80

การสัญจรที่สะดวก 

ปลอดภัย

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

39 โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

(สายลําหวยฝายถ้ํา จุดที่ 1) 

พ้ืนที่หมู 11 ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือเปนการระบายน้ํา

เขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

สันฝายสูง 2 เมตร  ผนังสงู 

3.50 เมตร กวาง 18 เมตร

      970,000       970,000           970,000          970,000         970,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลง

น้ํา

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 174



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

40 โครงการกอสรางฝายน้ําลน 

(สายลําหวยฝายถ้ํา จุดที่ 2) 

พ้ืนที่หมู 11 ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพ่ือเปนการระบายน้ํา

เขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

สันฝายสูง 2 เมตร ผนังสูง 

3.50 เมตร กวาง 20 เมตร

      1,000,000    1,000,000        1,000,000       1,000,000      1,000,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลง

น้ํา

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

41 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา 

สายหวยถ้ํา จุดที่ 1 หมู 11 

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือเปนการระบายน้ํา

เขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

สันฝายกวาง 4 เมตร สูง 

2.40 เมตร ยาว 17 เมตร

         310,000         310,000             310,000            310,000           310,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลง

น้ํา

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

หนาที่ 175



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวชี้วัด ผลท่ีคาด หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

42 โครงการกอสรางทํานบกักเก็บ

น้ํา คสล.สายหวยนกเคา หมู 11

 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือเปนการระบายน้ํา

เขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

สันฝายกวาง 4 เมตร สูง 

2.40 เมตร ยาว 10 เมตร

         335,000         335,000             335,000            335,000           335,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลง

น้ํา

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

43  โครงการพัฒนาระบบกระจาย

น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรดวย

พลังงานแสงอาทิตย หมู 4 

ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือเปนการจัดหาน้ํา

เขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตร

ระบบกระจายน้ําบาดาลเพ่ือ

การเกษตรดวยพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร

      1,600,000      1,600,000           1,600,000         1,600,000         1,600,000 เกษตรกรมีน้ําใชใน

การเกษตรมากขึ้น

ประชาชนไดใช

ประโยชนจากแหลง

น้ํา

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

รวม 43 โครงการ - 124,276,350 124,276,350 124,276,350 124,276,350 124,276,350 - -

หนาที่ 176



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวช้ีวัด ผลที่คาด หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําบาน

ดอนตัน หมู 5 ตําบลบานถ้ํา 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสํารองไวเพื่อ

การเกษตรในชวงฤดูแลง

พื้นที่ขุดดินไมนอยกวา 

3,000  ตรม.

500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        เกษตรกรมีน้ําใช

ในการเกษตร

เพิ่มขึ้น

รอยละ 80

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

2 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวย

ดีหมี พรอมทางน้ําลน หมู 5 

ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสํารองไวเพื่อ

การเกษตรในชวงฤดูแลง

ขุดอางเก็บน้ําหวยดีหมี 

พื้นที่ขุด 34,078 ตรม. ขุด

ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 4 เมตร

4,000,000    4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     เกษตรกรมีน้ําใช

ในการเกษตร

เพิ่มขึ้น

รอยละ 80

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      1.3 แผนงานการเกษตร

หนาที่ 177



แบบ ผ. 02/2

เปาหมาย ต้ัวช้ีวัด ผลที่คาด หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) วาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพะเยาที่ 3 : การพัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ 1 : การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      1.3 แผนงานการเกษตร

3 โครงการขุดเปดทางน้ําเพื่อ

การเกษตร (พื้นที่สาธารณะ

ประโยชน) หมู 11 ตําบลบานถ้ํา

  อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ําสํารองไวเพื่อ

การเกษตรในชวงฤดูแลง

ขุดเปดทางน้ํา พื้นที่ขุดตาม

แบบแปลนและประมาณการ

กองชาง

4,000,000    4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     เกษตรกรมีน้ําใช

ในการเกษตร

เพิ่มขึ้น

รอยละ 80

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

กรมสงเสริม

ปกครองสวน

ทองถิ่น/อบจ.

พะเยา/จังหวัด

พะเยา/ปกครอง

อําเภอดอกคําใต/

หนวยงานตางๆ

รวม 3 โครงการ - 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 - -

หนาที่ 178



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน พัดลมตั้งพื้น ปรบัระดับ ขนาดไมนอยกวา 

16 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง

6,000               6,000                 6,000               6,000           6,000           สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

2 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน พัดลมไอน้ํา ชนิดตั้งพ้ืน ขนาดใบพัดไมนอย

กวา 26 นิ้ว ชนิดถังบรรจุน้ําไมนอยกวา 

49 ลิตร จํานวน 3 เคร่ือง

60,000             60,000               60,000            60,000         60,000         สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

3 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เต็นทผาใบทรงจั่วสีขาว ขนาด 5 x 8 เมตร

 สูง 2.5 เมตร ถึงคาน จํานวน 5 หลัง

75,000             75,000               75,000            75,000         75,000         สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

4 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เต็นทขนาดใหญ 4  x 8 เมตร ความสูง 

2.5 เมตร จํานวน 10 หลัง

200,000           200,000             200,000          200,000       200,000       สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

5 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 

24,000 บีทียู เครื่องละ 24,900 บาท 

จํานวน 3 เคร่ือง

74,700             74,700               74,700            74,700         74,700         สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

6 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย

ครั้งละไมนอยกวา 30 แผน จํานวน 1 

เคร่ือง

70,000             70,000               70,000            70,000         70,000         สํานักปลัด/ฝาย

บริหารงานทั่วไป

7 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมคสําหรับใชในหองประชุมแบบไรสาย

พรอมเครื่องสงสัญญาณ จํานวน 20 ชุด

200,000           200,000             200,000          200,000       200,000       สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

หนาที่ 179



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

8 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมคลอยพรอมเคร่ืองสงสัญญาณสําหรับใช

ในหองประชุม จํานวน 15 ชุด

100,000           100,000             100,000          100,000       100,000       สํานักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เกาอี้บุนวม ชนิดขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

จํานวน 10 ตัว

7,000               7,000                 7,000               7,000           7,000           กองคลัง

10 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เครื่องโทรศัพทสํานักงาน (ชนิดติดผนัง) 

จํานวน 3 เคร่ือง

3,000               3,000                 3,000               3,000           3,000           สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

11 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เครื่องโทรศัพท สํานักงาน (ชนิดไรสาย) 

จํานวน 3 เคร่ือง

3,000               3,000                 3,000               3,000           3,000           สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

12 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน ตูจดหมาย (ตามโครงการชุมชนปลอดภัย) 

จํานวน 20 ตู

10,000             10,000               10,000            10,000         10,000         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

13 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน โตะขาว เอนกประสงค (แบบขาพับได) 

จํานวน 20 ตัว

52,000             52,000               52,000            52,000         52,000         กองการศกึษา

14 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน เกาอี้พลาสติก เกรดเอ จํานวน 200 ตัว 40,000             40,000               40,000            40,000         40,000         กองการศกึษา

หนาที่ 180



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

15 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไมนอยกวา 22 

นิ้ว จํานวน 6 ตัว

30,000             30,000               30,000            30,000         30,000         กองการศกึษา

16 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑสาํนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 

18 นิ้ง จํานวน 2 เคร่ือง

6,000               6,000                 6,000               6,000           6,000           กองการศกึษา

17 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑการศึกษา เครื่องเลนสนามกลางแจงสําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลบาน

ถ้ําและศูนยพัฒนาเดก็เล็กสังกัดกอง

การศึกษา จํานวน 5 ชุดๆ ละ 100,000 

บาท

500,000           500,000             500,000          500,000       500,000       กองการศกึษา

18 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือ

กําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 4 ลอ  (แบบดบัเบิ้ล

แค็บ)  จํานวน 1 คัน

1,000,000        1,000,000          1,000,000        1,000,000    1,000,000    ทต.บานถ้ํา/สํานัก

ปลัด/ฝายอํานวยการ

19 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือ

กําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ  (แบบดบัเบิ้ล

แค็บ)  จํานวน 1 คัน

850,000           850,000             850,000          850,000       850,000       กองคลัง

หนาที่ 181



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

20 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือ

กําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ  (แบบดบัเบิ้ล

แค็บ)

850,000           850,000             850,000          850,000       850,000       สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

21 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซ ี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 170

 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา

2,563,000        2,563,000          2,563,000        2,563,000    2,563,000    สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

22 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตตรวจการณ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสดุไมต่ํากวา 110 กิโลวัตตแบบ

ขับเคลื่อน 2 ลอ เคร่ืองยนตดีเซล จํานวน 

1 คัน

1,359,000        1,359,000          1,359,000        1,359,000    1,359,000    สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

23 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสดุไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต  จํานวน 1 คัน

2,500,000        2,500,000          2,500,000        2,500,000    2,500,000    สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

24 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

ถังอัดอากาศ ความดันอัดอากาศไมนอยกวา

 6.8 ลิตร จํานวน 2 ถัง

120,000           120,000             120,000          120,000       120,000       สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

หนาที่ 182



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

25 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซ ี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 170

 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย

2,126,000        2,126,000          2,126,000        2,126,000    2,126,000    กองชาง

26 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซ ี จํานวน

 1 คัน

51,400             51,400               51,400            51,400         51,400         สํานักปลัด

27 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซ ี จํานวน

 1 คัน

51,400             51,400               51,400            51,400         51,400         กองการศกึษา

28 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซ ี จํานวน

 1 คัน

60,000             60,000               60,000            60,000         60,000         กองชาง

29 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง อุปกรณพวงขาง (ซาเลง)รถจักรยานยนต  

จํานวน 1 ชุด

10,000             10,000               10,000            10,000         10,000         กองชาง

30 สาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ําวา 6,000 ซีซ ี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170

 กิโลวัตต  แบบอัดทาย  จํานวน 1 คัน

2,500,000        2,500,000          2,500,000        2,500,000    2,500,000    กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนาที่ 183



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

31 สาธารณสุข คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ําวา 6,000 ซีซ ี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170

 กิโลวัตต  แบบเปดขางเททาย  จํานวน 1 

คัน

2,235,000        2,235,000          2,235,000        2,235,000    2,235,000    กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

32 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑการเกษตร เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดกําลังไฟไมนอย

กวา  500 วัตต จํานวน 2 เคร่ือง

20,000             20,000               20,000            20,000         20,000         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

33 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑการเกษตร ปมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) แบบ 3 เฟส 

ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา จํานวน 1 ชุด

35,000             35,000               35,000            35,000         35,000         กองชาง

34 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑการเกษตร ปมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) แบบ 1 เฟส 

ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา จํานวน 4 ชุด

80,000             80,000               80,000            80,000         80,000         กองชาง

35 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑกอสราง รถขุดตนีตะขาบ ขนาด 120 แรงมา  

จํานวน 1 คัน

        4,000,000           4,000,000         4,000,000     4,000,000     4,000,000 กองชาง

36 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 1 คัน

        3,000,000           3,000,000         3,000,000     3,000,000     3,000,000 กองชาง

หนาที่ 184



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

37 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 

จํานวน 1 คัน

        3,520,000           3,520,000         3,520,000     3,520,000     3,520,000 กองชาง

38 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องรับสัญญาณลําโพงเสียงไรสาย 

ชนิดใชคล่ืนความถี่วิทยุ

  เชื่อมโยงสัญญาณ  ฯลฯ       

จํานวน 10 ชุด 

1. ชุดเคร่ืองรบั UHF 430-225 z 

ประกอบดวย 

- ชุดเคร่ืองรบัพรอมเคร่ืองขยายเสยีง 100

 w และชุดควบคุมรหัส - แผงเสาอากาศ

พรอมสายนําสัญญาณ 

- ลําโพงฮอรน ขนาด 15 นิ้ว 60 w 

จํานวน 4 ลําโพง 

- อุปกรณประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟา 

2. ปรับปรุงโปรแกรมการออกอากาศให

สามารถควบคุมเคร่ืองรับชุดใหมได

3. คุณรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของ 

700,000           700,000             700,000          700,000       700,000       สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

39 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM (ชนิดประจําที)่

 ขนาด 10 วัตต  จํานวน 2 ชุด

30,000             30,000               30,000            30,000         30,000         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

หนาที่ 185



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

40 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART 

TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 

2160 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 43 นิ้ว

เคร่ืองละ 15,000 บาท จํานวน 2 เคร่ือง

30,000             30,000               30,000            30,000         30,000         สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

41 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายรปู ดิจิตอล  จํานวน 1 ชุด 40,000             40,000               40,000            40,000         40,000         กองการศกึษา

42 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองวงจรปด ชนิดเครือขาย แบบมุมมอง

คงท่ีสําหรบัติดตั้งภายนอกอาคาร ฯลฯ 

จํานวน 1 กลอง

25,000             25,000               25,000            25,000         25,000         สํานักปลัด (งาน

บริการขอมูลขาวสาร

ทองถิ่น)

43 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองวงจรปด ชนิดเครือขาย แบบปรับ

มุมมองสําหรับใชในงานรักษาความ

ปลอดภัยและงานอื่นๆ จํานวน 1 ชุด

61,000             61,000               61,000            61,000         61,000         สํานักปลัด (งาน

บริการขอมูลขาวสาร

ทองถิ่น)

44 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย  จํานวน 

1 เคร่ือง

25,000             25,000               25,000            25,000         25,000         สํานักปลัด (งาน

บริการขอมูลขาวสาร

ทองถิ่น)

45 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART 

TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 

2160 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 43 นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง

15,000             15,000               15,000            15,000         15,000         กองการศกึษา

หนาที่ 186



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

46 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART 

TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 

2160 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง

23,000             23,000               23,000            23,000         23,000         กองการศกึษา

47 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART 

TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 

1080 พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง

10,000             10,000               10,000            10,000         10,000         กองการศกึษา

48 การศึกษา คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายรูป DLSR พรอมขาตั้งกลอง

 จํานวน 1 ชุด

30,000             30,000               30,000            30,000         30,000         กองการศกึษา

49 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบปรับ

นั่ง-นอน จํานวน 2 ชุด

100,000           100,000             100,000          100,000       100,000       สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

50 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

เคร่ืองผลิตออกซเิจน ไฟฟา ขนาด ไมนอย

กวา 5 ลิตร จํานวน 2 เคร่ือง

42,000             42,000               42,000            42,000         42,000         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

หนาที่ 187



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

51 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

ตูเก็บ AED มีระบบไฟฟาเตอืนและเสียง

เตือนพรอมปายสามเหลี่ยมบอกลักษณะ

สัญญลักษณบอกตําแหนง  จํานวน 1 ชุด

8,000               8,000                 8,000               8,000           8,000           สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

52 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

เคร่ืองวัดออกซเิจนปลายนิ้ว จํานวน 2 ชุด 6,000               6,000                 6,000               6,000           6,000           สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย
53 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑวิทยาศาตรหรือ

การแพทย

เคร่ืองวัดความดัน จํานวน 2 เคร่ือง 6,000               6,000                 6,000               6,000           6,000           สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

54 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 

23,000 บาท

46,000             46,000               46,000            46,000         46,000         สํานักปลัด /งาน

ทะเบียนราษฏร และ

งานบริหารงานทั่วไป

55 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต 

จํานวน 2 ตูๆ ละ 6,400 บาท

12,800             12,800               12,800            12,800         12,800         สํานักปลัดเทศบาล

56 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองซกัผาแบบธรรรมดา ขนาด 15 

กิโลกรัม จํานวน 1 เคร่ือง

18,000             18,000               18,000            18,000         18,000         สํานักปลัด/ฝาย

อํานวยการ

57 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 

23,000 บาท

46,000             46,000               46,000            46,000         46,000         กองคลัง
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

58 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก  จํานวน 1 เคร่ือง

23,000             23,000               23,000            23,000         23,000         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

59 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดแตงพุมไม ขนาด 29.5 จํานวน 1

 เครื่อง

17,400             17,400               17,400            17,400         17,400         สํานักปลัด/ฝาย

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

60 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก  จํานวน 1 เคร่ือง

23,000             23,000               23,000            23,000         23,000         กองชาง

61 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 5 เคร่ืองๆ ละ 

22,000 บาท

110,000           110,000             110,000          110,000       110,000       สํานักปลัด/งานระบบ

คอมพิวเตอร

62 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

22,000             22,000               22,000            22,000         22,000         สํานักปลัด/งาน

ทะเบียนราษฎร
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

63 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา (18

 หนาตอนาที (ppm) จํานวน 5 เคร่ืองๆ ละ

 2,600 บาท

13,000             13,000               13,000            13,000         13,000         สํานักปลัด/งานระบบ

คอมพิวเตอร

64 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท

15,000             15,000               15,000            15,000         15,000         สํานักปลัด/งานระบบ

คอมพิวเตอร

65 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 

Point) แบบที่ 1 จํานวน 12 เคร่ืองๆละ 

5,400 บาท

64,800             64,800               64,800            64,800         64,800         สํานักปลัด/งานระบบ

คอมพิวเตอร

66 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 2 

เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท

36,000             36,000               36,000            36,000         36,000         สํานักปลัด/งานระบบ

คอมพิวเตอร

67 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองพิมพสมุดทะเบียนบาน PASSBOOK 

PRINTER  จํานวน 1 เคร่ือง

60,000             60,000               60,000            60,000         60,000         สํานักปลัด/งาน

ทะเบียนราษฎร
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

68 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองพิมพบัญชีเลือกตั้ง (High Speed 

Printer) จํานวน 1 เคร่ือง

400,000           400,000             400,000          400,000       400,000       สํานักปลัด/งาน

ทะเบียนราษฎร

69 บริหารงานทั่วไป คาครภุัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองพิมพเลเซอร  จํานวน 1 เคร่ือง 20,000             20,000               20,000            20,000         20,000         สํานักปลัด/งาน

ทะเบียนราษฎร

70 การพาณิชย คาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง

ครภุัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก  จํานวน 1 เคร่ือง

23,000             23,000               23,000            23,000         23,000         กองกิจการประปา

30,468,500 30,468,500 30,468,500 30,468,500 30,468,500 รวม
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หน้า 192 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) 
ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 
5497 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
      (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา

ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
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ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานผล และ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของ

แผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ให้ แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) การ
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

    (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำใช้การสำรวจ
ความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ มีดังนี ้ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล  
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
      1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน มีความสลับสับซ้อน  
      2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน   
      3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้

ยากและบางเรื่องอาจ ทำไม่ได ้ 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
       1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
        2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
        3) เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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(เอกสารแนบท้าย)  
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้  

หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน  
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(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน 
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 

3.4 วิสัยทัศน์  (10) 

3.5 กลยุทธ์  (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 

3.8 แผนงาน  (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน  100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ 
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน 
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20  

(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น  เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง ฯลฯ 
ประชากร เช่ น  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ จ ำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูล เกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การ คมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมู ล เกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่ม  อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร ธรรม 
ชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคม

(3)  
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ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์  จั งห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(15) 
 (2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมือง เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึ ก ษ า  ส าธ ารณ สุ ข  ค ว าม ย าก จน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่ม ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์กระบวนการ
หรือ  สิ่ งที่ เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน 
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ดำเนินงาน ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W 
- Weakness (จุ ด อ่อน ) O - Opportunity 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(โอกาส) และT - Threat (อุปสรรค) 
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนเชิ งพ้ืนที่มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ 
ได้ รับ  และการเบิ กจ่ ายงบประมาณ  ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 (9) ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2565 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับ
สภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.2 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของ ท้องถิ่น  และ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

(10)  
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20 ปี และ Thailand 4.0 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ 
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็น กลยุทธ์ 

ป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ 
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ื น ที่ จ ริ ง  ที่ จ ะ น้ า ไป สู่ ผ ล ส ำ เร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน 
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
ก า ร จั ด ท ำ โค ร งก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความ เชื่ อม โยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนา  
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 
4.0 แผน พั ฒ น าภ าค/แผน พั ฒ นากลุ่ ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ (5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนำไปสู่
การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 รวมคะแนน 100  

 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
ถูกต้อง 

(5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis) / Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยน 
แปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10  

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ  ผลผลิต
นั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้ งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนที่  ดำเนินการจริงตามที่ ได้  
ก ำห น ด ไว้ เท่ า ไห ร่  จ ำน วน ที่ ไม่ ส าม ารถ 
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลั กป ระสิ ท ธิ ผล  (Effectiveness) ผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการที่ บ รรลุ วั ตถุป ระสงค์ และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร งก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ า พ 

10  
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(Qualitative) 

4 แผนงานและยุทธ 
ศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ 
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local 
Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำ เนิ น การ เพ่ื อ ให้ ก าร พั ฒ นาบ รรลุ ต าม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60  
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประ 
สงค์สอดคล้องกับ 
โครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) 
โครงการ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของ โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ 
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึ ดคน เป็ น ศู น ย์ กล างการพั ฒ นา (3) ยึ ด
วิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศ ไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน้าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ แข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม อ ย่ า ง เป็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 ควรประกอบด้วย
ข้อมูล ดังนี้ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อน
ด้วย นวัตกรรม ท้ าน้ อย ได้มาก เช่น  (1) 
เปลี่ยนจากการ ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่
สิ นค้ า เชิ งนวัตกรรม  (2) เปลี่ ยนจากการ 
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้าง 
สรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมาก
ขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ

(5)  
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ยอด ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษ ตร  เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  ส าธารณ สุ ข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนหรือ 
การเสริมสร้างให้ ประ 
เทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้ หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยาย ได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ ม ี
ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency 

(5)  

5.10 มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มี ค วาม โป ร่ ง ใส ในการกำหนดราคาและ 
ต ร ว จ ส อ บ ได้ ใน เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 
5 ของการนำไปตั้ งงบประมาณรายจ่ายใน 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏใน รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด ตัว 
ชี้วัด (KPI) และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ 

มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัด
ได้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(5)  
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และผลที่คาดว่าจะได้รับ (effectiveness) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาด 
การณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้ 
รับสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลที่ ได้ รับ เป็ นสิ่ งที่ เกิดขึ้น ได้จริ งจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง 
ในการ ดำเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ
ได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยใช้รูปแบบเชิง พรรณนา 
ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ  

7.1 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
     (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
     (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ (Scorecard Model) ของ 

Kaplan Norton  
     (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)  
     (4) แบบเชิงเหตุผล Logical Model ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
     (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System) ระบบ

การวัด กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
     (6) แบบการประเมินโดยการใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem 

Solving Method  
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      (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
      (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
      (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
      (10) แบบการประเมินตนเอง  
      (11) แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) -              
      (10) หรือแบบผสมก็ได้  
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ี กำหนดไว้หรือไม่  
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร่ (Key Performance Indicators (KPIs)  
7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 


